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Lei n.º 6.457/83
“Estabelece normas para instalação
de jogos eletrônicos e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Paraná,
decretou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
ART. 1º,
A localização de unidades de diversões eletrônicas, mecânicas
e similares, somente será permitida na Zona Central, e nos Setores Especiais das
Vias de Penetração e das Vias Coletoras , obedecendo aos seguintes critérios:
I.

Distância, entre as unidades, de, no mínimo, 100m (cem metros),
quando localizadas na mesma via ou logradouro;

II.

Instalação apenas em edifícios que não sejam predominantemente
residenciais.

ART. 2º,
A instalação das atividades previstas no artigo anterior, não
será permitida em locais situados a uma distância inferior a 200m (duzentos
metros), na mesma via pública, de estabelecimentos escolares municipais,
estaduais e federais e no mesmo quarteirão, ou imediatamente de fronte a
templos, prontos-socorros municipais e bibliotecas públicas.
ART. 3º,
Todos os pedidos de alvarás de novos locais para a instalação
de atividades previstas nesta lei, ou renovação de alvarás já existentes, deverão
ser instruídos com projeto de isolamento acústico, assinado por responsável
técnico, cuja adequação deve ser analisada pela Comissão de Licenciamento de
Estabelecimentos Comerciais - CRELEC.
Parágrafo único; É dispensável o previsto no “caput” deste artigo, se o
volume de som emitido pelas máquinas ou aparelhos em uso no estabelecimento,
foi regulado de forma a não causar inconveniente à vizinhança, condição esta a
ser verificada periodicamente pela fiscalização.
ART. 4º,
No interior dos estabelecimentos, em local visível, deverão
constar as eventuais restrições firmadas pelo Juizado de Menores da Capital,
respeitando o horário de freqüência do menor e outras eventuais limitações.
ART. 5º,
Os alvarás de Funcionamento para as atividades previstas
nesta lei, serão concedidos sempre a título precário e por tempo determinado,
não superior a um ano, devendo constar o respectivo número de máquinas.
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Parágrafo único; Serão examinados acuradamente os alvarás daqueles
estabelecimentos cujo funcionamento se torne nocivo ao sossego e à ordem
pública, apurados em sindicância promovida pelos órgãos competentes.
ART. 6º,
A alíquota do imposto sobre serviços para as atividades dos
estabelecimentos referidas nesta lei, será de 15% (quinze por cento), a partir de
1º de janeiro de 1984, inclusive.
Parágrafo único, Dos estabelecimentos comerciais que não tiverem por
atividade principal o instituído por esta lei e que, concomitantemente, explorem tal
atividade, será cobrado Imposto sobre Serviço, com valor fixo mensal,
correspondente a três Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) por
máquina, sem prejuízo dos demais tributos devidos.
ART. 7º,
Esta lei aplicar-se-á também aos processos administrativos em
andamento nos canais técnicos da municipalidade.
ART. 8º,
Somente serão renovados os alvarás dos estabelecimentos
que satisfazerem as exigências previstas nesta lei.
ART. 9º,
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 29 de dezembro de 1983.

MAURÍCIO R. FRUET
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto n.º 423/87
“Estabelece
diretrizes
para
a
implantação de equipamentos de
uso comercial ou de serviços em
logradouros públicos.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no
inciso XV do Artigo 50 e no Artigo 51 da Lei Municipal n.º 5.700, de 19 de
dezembro de 1977;
Considerando o disposto na
desenvolvimento urbano de Curitiba;

Lei

n.º

699/53

e

as

diretrizes

de

Considerando a necessidade da atualização das normas que disciplinam a
utilização dos espaços urbanos, adequando-os à dinâmica da cidade, decreta:
ART. 1º,
A instalação de equipamentos para uso comercial ou serviços,
em logradouro público, somente será autorizada quando não acarretar:
I.

Prejuízo à circulação de veículos e pedestres e do acesso de serviços
de emergência e do ângulo de visibilidade das esquinas.

II.

Interferência no aspecto visual e no acesso às construções de valor
arquitetônico, artístico e cultural, bem como no meio ambiente.

III.

Interferência nas redes de serviços públicos.

IV. Obstrução ou diminuição de panorama ou eliminação de mirante.
V.

Redução de espaços abertos, importantes para paisagismo, recreação
pública ou eventos sociais e políticos.

ART. 2º,
Para a permissão de instalação de equipamentos, além das
condições gerais exigidas no artigo anterior, serão consideradas:
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I.

Diretrizes de planejamento da área ou projetos existentes de ocupação.

II.

Características do comércio e equipamentos existentes no entorno.

III.

Normas do zoneamento e uso do solo.
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ART.3º;

Deverão ainda, ser obedecidos os seguintes critérios:

I.

Para a implantação de equipamentos em passeios, será preservada uma
faixa de circulação para pedestres com largura mínima de 2,00m.

II.

Em praças, largos ou jardinetes, a somatória das áreas de projeção da
cobertura dos equipamentos existentes e previstos, não poderá
ultrapassara 2% da superfície total do logradouro.

III.

Em novos Setores Preferenciais de Pedestres, os equipamentos não
poderão ocupar mais de 1/5 da largura da rua e a somatória da área de
projeção da cobertura não poderá ultrapassar a 5% da área total da
quadra.

ART. 4º,
Os padrões para os equipamentos serão estabelecidos em
projetos pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC,
não podendo ser alterados sem a sua prévia concordância.
ART. 5º,
As solicitações de instalação de equipamentos em logradouros
públicos terão seu recebimento centralizado na Prefeitura Municipal e pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, responsável pela decisão,
ouvidos os demais órgãos competentes.
ART. 6º,
Nos equipamentos a que se refere este decreto, serão
permitidos os seguintes usos:
I.

Comércio:
Jornais, revistas, cigarros e doces embalados;
Café e similares;
Flores;
Sucos;
Sorvetes;
Lanchonetes;
Outros usos a critério da Prefeitura.

II.

Serviço:
Telefone;
Correio;
Informações;
Segurança;
Outros usos a critério da Prefeitura.

ART. 7º,
Todas as atividades exercidas em logradouros públicos, com
finalidade comercial, só poderão ser exercidas com a autorização respectiva e
após a outorga da permissão de uso.
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ART. 8º;
Caberá à Urbanização de Curitiba S.A. - URBS a exclusividade
de instalação dos equipamentos de uso comercial, adjucando-os mediante
licitação. Esta será dispensada quando o uso se destinar a órgão de
administração pública e às concessionárias de serviços públicos.
Parágrafo 1º, Os equipamentos a que se refere este artigo, serão objetos de
outorga de permissão de uso, a título precário expedida pelo presidente da
Urbanização de Curitiba S.A., por delegação de competência.
Parágrafo 2º; É vedada a participação nestas licitações, de pessoas
jurídicas.
ART. 9º,
Após a licitação e outorga de permissão de uso, para o início
das atividades o permitente vencedor deverá possuir o competente Alvará de
Licença, ficando restrito somente à abertura de firma individual.
Parágrafo 1º; Será outorgada uma única permissão para a mesma pessoa
física ou firma individual em logradouro público.
ART. 10º,
As transferências das permissões de uso serão aprovadas pela
Urbanização de Curitiba S.A. e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
não podendo ocorrer, por atos “intervivos”, em prazo inferior a um ano, contado
da data de expedição do Alvará de Licença.
ART. 11º,
As permissões de uso ou as licenças concedidas anteriormente
à vigência deste decreto, poderão ser cassadas ou o equipamento ser deslocado
para outra área, sempre que razões de interesse público assim o exigirem.
ART. 12º,
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogados os Decretos n.os 375/84 e 374/85 e demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 13 de outubro de 1987,

ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto n.º 424/87
“Dispõe sobre regularização de
equipamentos urbanos instalados
em logradouros públicos.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no
inciso XV do Artigo 50 e no Artigo 51 da Lei Municipal n.º 5.700, de 19 de
dezembro de 1977;
Considerando irregularidades existentes em equipamentos urbanos e
logradouros públicos;
Considerando a necessidade de que todos os equipamentos urbanos
instalados em logradouros públicos sejam regulados igualmente pela categoria
administrativa da permissão de uso;
Considerando que certos equipamentos urbanos nada pagam em
contraprestação pela permissão de uso decorrente da utilização do solo público
decreta:
ART. 1º,
Os proprietários de equipamentos urbanos tais como bancas e
quiosques já existentes na data de publicação do presente decreto, terão o prazo
de cento e vinte dias para requerer a revalidação ou regularização do alvará de
licença na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Parágrafo 1º Este decreto não se aplica aos permissionários da Urbanização
de Curitiba S.A. - URBS que possuam alvará em seu nome.
Parágrafo 2º Os permissionários da Urbanização de Curitiba S.A. - URBS
que não possuem alvará, deverão requerê-lo na Urbanização de Curitiba S.A. e
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
ART. 2º,
documentos:

O requerimento deverá ser instruído com os seguintes

I. Empresas:
a) Ato constitutivo;
b) Inscrição da empresa no CGC;
c) Fotocópia do alvará;
d) Croqui de localização do equipamento.
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II. Pessoa Física:
a) Prova de domicílio através da fatura anterior de água, luz ou telefone;
b) Fotocópia da carteira de identidade;
c) Fotocópia do CIC;
d) Croquis de localização de equipamento.
ART.3º, Para a revalidação ou regularização do alvará aos não
permissionários será obedecida a seguinte ordem:
Equipamentos cujos proprietários possuam alvará em seu nome.
Equipamentos cujos proprietários possuam alvará em nome de outra
pessoa.
III. Equipamentos instalados anteriormente ao Decreto n.º 375/84 de 29 de
novembro de 1984.
Parágrafo único, Para a regularização dos equipamentos referidos neste
artigo, será considerado o contido no Decreto n.º 423, de 13 de outubro de 1987.
ART. 4º, A outorga de Permissão de Uso para os equipamentos existentes
será efetuada pela Urbanização de Curitiba S.A., após a aprovação da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, independente de licitação.
ART. 5º; Findo o prazo fixado no Artigo 1º e não havendo pedido de
revalidação ou de regulamentação dos respectivos alvarás, o exercício das
atividades sujeitará o interessado às sanções legais.
ART. 6º, O interessado enquadrado no inciso Ill do Artigo 3º, que não
regularizar a sua situação em tempo hábil, terá seu equipamento retirado,
podendo o local ser licitado.
ART. 7º; Será estabelecido pela Urbanização de Curitiba S.A. um valor
mensal que será cobrado a título da permissão de uso.
ART. 8º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 13 de outubro de 1987,

ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto nº 001/88
Dispõe sobre áreas de recreação e
outros equipamentos urbanos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, usando de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º; Todos os grupamentos de uso residencial - casas, casas
geminadas, edifício de apartamentos, casas em série, casas escalonadas e grupo
de edifícios de apartamentos, kitinetes, apart-hotel, flat service - com 05 (cinco)
ou mais unidades de moradia deverão ter uma área reservada mínima, destinada
à recreação e equipamentos urbanos e comunitário, calculada de acordo com a
tabela abaixo:

TIPOS DE MORADIAS

ÁREA DE UNIDADE DE MORADIA

ÁREA DE RECREAÇÃO E OUTROS
EQUIPAMENTOS
(m2/ UNIDADE DE MORADIA)

CASAS

QUALQUER DIMENSÃO

12,00 m2

CASAS GEMINADAS

QUALQUER DIMENSÃO

12,00 m2

CASAS EM SÉRIE

QUALQUER DIMENSÃO

12,00 m2

CASAS ESCALONADAS

QUALQUER DIMENSÃO

12,00 m2

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS

QUALQUER DIMENSÃO

9,00 m2

GRUPO DE ED. DE APARTAMENTOS
KITNETE, APART-HOTEL, FLAT
SERVICE

2

ATÉ 60 m
ACIMA DE 60 m2

9,00 m2
12,00 m2

QUALQUER DIMENSÃO

4,00 m2

§ 1º
As áreas de recreação deverão formar um espaço continuo e
permitir, na projeção horizontal , a inscrição de um circulo com diâmetro mínimo
de 3,00m (três metros) e deverão estar descobertas em pelo menos 50% da área
constante da tabela.
§ 2º
É vedada a localização de áreas de recreação nos recuos frontais
mínimos obrigatórios.
§ 3º
É vedada a localização de áreas de recreação e seus acessos, nos
espaços destinados à circulação ou estacionamento de veículos.

§ 4º
Para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento, não serão
computadas, as áreas destinadas à recreação e lazer, além de salão de festas,
salão de jogos, piscinas, churrasqueiras, sala de ginástica, sauna, áreas
esportivas e similares, desde que de uso comum.
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Art. 2º; Em grupamentos residenciais, com mais de 100 (cem) unidades
de moradia, as áreas de recreação e equipamento comunitário deverão ser
individualizadas devendo a área destinada à recreação atender à proporção
mínima de 50% (cinqüenta por cento) da área total exigida.

Parágrafo único. A área destinada à implantação de equipamentos comunitários
deverá estar localizada de modo a garantir boas condições de acesso tanto para
o grupamento residencial, quanto para as áreas urbanas vizinhas, sendo que a
testada deverá ter no mínimo, a dimensão exigida para a zona que está
localizada o imóvel.
Art. 3º;
Em todos os empreendimentos de base comercial e de serviços,
com área superior a 600,00m2, deverá ser prevista uma área sócio-recreativa,
calculada na proporção de 1,00 m2 (um metro quadrado) para cada 30,00 m2
(trinta metros quadrados) de área das unidades comerciais e de prestação de
serviços.
Parágrafo único. As áreas sócio-recreativas deverão atender aos requisitos
mínimos do parágrafo 2º do Art. 1º, exceto com relação à área coberta.
Art. 4º; Empreendimentos destinados a mais de um uso, deverão atender
às exigências específicas de cada um.
Art. 5º; Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados
o artigo 1º do Decreto nº 883, de 11 de dezembro de 1975, o inciso V do artigo
10, o inciso III do artigo 12, o inciso IX do artigo 14, o inciso V do artigo 25, o
inciso III do artigo 27 e os incisos VI e VIII do artigo 28 do Decreto nº 731, de 16
de junho de 1969 e decreto nº 280, de 14 de julho de 1987, e demais disposições
em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, 05 de janeiro de 1988.

ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO FOLLONI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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Decreto n.º 555/88
“Dispõe sobre a conceituação e
localização
dos
pavimentos
denominados subsolo e térreo.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, usando de suas atribuições legais, e
Considerando a necessidade de conceituar o que seja subsolo em função
de sua localização e intrínseca relação com o pavimento térreo, para efeito de
áreas não computáveis no coeficiente de aproveitamento do lote;
Considerando a necessidade de estabelecer os níveis máximos permitidos
para o pavimento térreo em função da localização, dimensões e topografia dos
terrenos, resolve
ART. 1º, Subsolo é o pavimento semi-enterrado desde que o piso do
pavimento imediatamente superior (térreo) não fique acima da cota mais 1,20m
em relação ao nível do meio fio ou ao seu nível mediano, medido no eixo do lote,
conforme interpretação gráfica do Anexo I deste decreto.
Parágrafo único, As normas de cálculo da cota mediana deverão ser
aplicadas nos seguintes casos:
I. Em terrenos de esquina com testadas iguais ou menores que 30,00m
(trinta metros) o nível mediano deverá ser calculado pela média aritmética dos
níveis medianos das testadas;
II. Em terrenos de esquina com testadas superiores a 30,00m (trinta metros),
cada trecho de no mínimo 15,00m (quinze metros) e no máximo 30,00m (trinta
metros) deverá ser considerado como independente para efeito da determinação
do nível mediano ou será, adotado como nível mediano único nível mediano do
trecho mais baixo do meio fio, quando se tratar de terreno de uma só testada, ou
a média aritmética dos trechos mais baixos do meio fio quando se tratar de
terreno de esquina, conforme descrito graficamente no Anexo II;
III. Em edificações recuadas do alinhamento predial, em terrenos com
desníveis na faixa do recuo de no mínimo 2,00m (dois metros) em relação ao
meio fio ou em edificações em encostas o nível mediano será adotado na
projeção horizontal da fachada sobre o perfil natural do terreno. A faixa de terra
existente entre o alinhamento e a fachada voltada para o logradouro não poderá
ser removida, como demonstrado graficamente no Anexo III;
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IV. Em terrenos com testadas para ruas opostas, as disposições relativas à
posição do nível do subsolo deverão ser cumpridas para cada uma das ruas,
segundo interpretação gráfica do Anexo IV.

ART. 2º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga o
Artigo 5º e seus respectivos parágrafos 1 e 2 do Decreto n.º 240/82 e o Parágrafo
único do Artigo 4º do Decreto n.º 399/80.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 07 de dezembro de 1988

ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EUGÊNIO ZENI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
(Em Exercício)
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ANEXO I

INTERPRETAÇÃO GRÁFICA

DIVISA LATERAL

EIXO DO LOTE

+ 1,20 TÉRREO

DIVISA LATERAL

TERRENO PLANO

0,00 NÍVEL MEDIANO
NÍVEL DO MEIO-FIO

SUB-SOLO
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ANEXO II
INTERPRETAÇÃO GRÁFICA

EIXO DO TRECHO 1

EIXO DO TRECHO 2

TERRENOS COM MAIS DE UMA TESTADA OU TESTADAS DE GRANDES
DIMENSÕES

+ 1,20 TÉRREO

+ 1,20 TÉRREO

LD
NÍVE

IO-FIO
O ME

0,00 NÍVEL MEDIANO
SUB-SOLO

0,00 NÍVEL MEDIANO

TRECHO 2
15,00 < L < 30,00
SUB-SOLO

TRECHO 1
15,00 < L < 30,00

DIVISA LATERAL

+ 1,20 TÉRREO

DIVISA LATERAL

TERRENO INCLINADO

IO
IO-F
O ME
D
L
NÍVE

TÉRREO
SUB-SOLO

0,00

DIVISA LATERAL

EIXO DO LOTE

DIVISA LATERAL

SUB-SOLO

L DO
NÍVE

+ 1,20 TÉRREO
0,00 NÍVEL MEDIANO

SUB-SOLO
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ANEXO III
INTERPRETAÇÃO GRÁFICA

FACHADA VOLTADA
PARA O LOGRADOURO

ALINHAMENTO PREDIAL

MEIO FIO

EDIFICAÇÕES RECUADAS DO ALINHAMENTO

+ 1,20 TÉRREO
0,00 NÍVEL MEDIANO
SUB-SOLO

RECUO
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ANEXO IV
INTERPRETAÇÃO GRÁFICA

PONTO MÉDIO

TERRENOS COM TESTADAS PARA RUAS OPOSTAS

+ 1,20 TÉRREO
RUA - B
SUB-SOLO

+ 1,20 TÉRREO
RUA - A
SUB-SOLO

Ex. 1 – A partir do ponto médio do terreno

+ 1,20 TÉRREO
RUA - A
PERFIL DO TERRENO
+ 1,20 TÉRREO
RUA - A
SUB-SOLO

Ex. 2 – Acompanhando o perfil natural do terreno
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Lei n.º 7.529/90
“Dispõe sobre a construção de
estabelecimentos de culto em zonas
residenciais.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
ART. 1º; É permitida a implantação de estabelecimentos de culto em vias
locais das zonas ZR-2, ZR-3, ZR-4, SR-1 e SEREC, com as seguintes condições
a serem atendidas no seu conjunto:
−
Taxa de ocupação máxima: Aquela estabelecida para a zona pela legislação
de zoneamento.
−

Altura máxima: Aquela estabelecida para a zona pela legislação de
zoneamento.

−

Afastamentos: Conforme dispuser o Regulamento de Edificações, e
legislação de zoneamento.

−

Área de estacionamento interno: Proporcional à área total da nave, dentro da
seguinte escala, com coeficiente de aplicação progressiva:
a) Para metragem até 350m2: coeficiente 0,50, sendo que no caso da
rua ter menos de 12 (doze) metros de largura total entre
alinhamentos, esse coeficiente será de 0,75.
b) Para metragem que exceder 350m2 até 800m2, coeficiente 1,0.

Parágrafo único, O recuo frontal do alinhamento predial não poderá ser
utilizado como estacionamento.
ART. 2º. Nas zonas SR-2, a implantação de estabelecimentos de culto será
considerada permissível a critério do Conselho Municipal de Urbanismo, e além
das condições dispostas no Artigo 1º, será necessário apresentar uma
autorização escrita da vizinhança, concordando com a implantação, pretendida,
sendo que nessas zonas a taxa de ocupação máxima será de 30%.
ART. 3º; É proibida a Implantação desses estabelecimentos nas zonas ZR-1
do Capanema, Jardim Social, Ahú, Jardim Schaffer, São Lourenço, Mercês, Batel,
Barigüi e Seminário, sendo considerada permissível, nas mesmas condições
dispostas no Artigo 2º, para as ZR-1 de Santo Inácio e Campo Comprido.
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ART. 4º, Os eventos em horário noturno deverão respeitar o direito da
vizinhança ao descanso.

ART. 5º, Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 14 de setembro de 1990.

JAIME LERNER
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto n.º 582/90
“Estabelece
estacionamento
veículos.”

normas
para
ou garagem de

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, decreta:
ART.1º, Os espaços destinados a estacionamento ou garagens de veículos
podem ser:
Privativos, quando de destinarem a um só usuário, família, estabelecimento
ou condomínio, constituindo dependência para uso exclusivo da edificação;
II. Coletivos, quando se destinarem à exploração comercial.
ART.2º; É obrigatória a reserva de espaços destinados a estacionamento ou
garagem de veículos vinculada às atividades das edificações, com área, e
respectivo número de vagas calculadas de acordo com o tipo de ocupação do
imóvel e conforme o disposto no Quadro I, parte integrante deste Decreto, a
exceção de outras determinações da Lei de Zoneamento e Uso do Solo.
Parágrafo 1º, Cada vaga devera ser calculada em 25,00m² (vinte e cinco
metros quadrados), incluindo os acessos, circulação e espaços de manobra.
Parágrafo 2º, As vagas do estacionamento poderão ser cobertas ou
descobertas.
Parágrafo 3º; Deverão ser reservadas vagas de estacionamento para
deficientes físicos, identificadas para esse fim, próximas da entrada da edificação
nos edifícios de uso público, com largura mínima de 3,50m (três metros e
cinqüenta centímetros), na seguinte proporção:
Até
De
De
De
De
De
De
Acima
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25
51
76
101
151
201
de

25
50
75
100
150
200
300
300

Vagas
Vagas
Vagas
Vagas
Vagas
Vagas
Vagas
Vagas

1
2
3
4
5
6
7
7, mais uma vaga para cada
100 vagas ou frações
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Parágrafo 4º, As atividades novas, desenvolvidas em edificações já
existentes de uso diferente ao pretendido também estarão sujeitas ao disposto
neste artigo.
ART.3º, Na área mínima exigida, conforme a disposto no Quadro I, deverá
ser comprovado o número de vagas, atendidos os seguintes padrões:
I.
Cada vaga deverá ter as dimensões mínimas de 2,40m, (dois metros e
quarenta centímetros) de largura e 5,00m (cinco metros) de
comprimento, livres de colunas ou qualquer outro obstáculo.
II.

Os corredores de circulação deverão ter as seguintes larguras mínimas,
de acordo com a ângulo formado em relação às vagas:
a) Em paralelo = 3,00m (três metros)
b) Ângulos até 30 graus = 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
c) Ângulos entre 31 e 45 graus = 3,50m (três metros e cinqüenta
centímetros);
d) Ângulos entre 46 e 90 graus = 5,00m (cinco metros).

Parágrafo 1º, Nos estabelecimentos com vagas em paralelo ou inclinadas
com corredores de circulação bloqueados, nestes deverá ser prevista e
demarcada uma área de manobra para retorno dos veículos.
Parágrafo 2º, Nas garagens ou estacionamentos destinados a condomínios
residenciais será admitido que até 30% (trinta por cento) do total das vagas
tenham dimensões mínimas de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de
largura por 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros) de comprimento, livres
de colunas ou qualquer outro obstáculo.
ART.4º, Estacionamentos em áreas descobertas sobre o solo deverão ser
arborizadas e apresentar, no mínimo, uma árvore para cada 4 (quatro) vagas.
ART.5º, Os acessos aos estacionamentos deverão atender às seguintes
exigências:
I. Circulação independente para veículos e pedestres;
II. Largura mínima de 3,00m (três metros) para acessos em mão única e
5,00m (cinco metros) em mão dupla até o máximo de 7,00m (sete
metros) de largura. O rebaixamento ao longo do meio-fio para a
entrada e saída de veículos poderá ter a largura do acesso na
edificação mais 25% (vinte e cinco por cento), até o máximo de 7,00m
(sete metros);
III. Para testada com mais de um acesso, o intervalo entre as guias
rebaixadas não poderá ser o menor que (cinco metros).
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IV. Distância mínima de 10,00m (dez metros) do encontro dos
alinhamentos prediais na esquina, exceto quando se tratar de garagem
ou estacionamento com área superior a 2.000,00m2 (dois mil metros
quadrados), quando essa distância mínima passa a ser de 25,00m
(vinte e cinco metros).
Parágrafo único, Garagens ou estacionamentos com capacidade superior a
30 (trinta) vagas deverão ter acesso e saída independentes ou em mão dupla,
exceto quando destinados exclusivamente a uso residencial.
ART.6º; É vedada a utilização do recuo obrigatório do alinhamento predial
para estacionamento coberto, descoberto ou subsolo, exceto quando se tratar de:
I. Estacionamento descoberto vinculado à edificação destinada a
comércio ou serviço geral localizada em zona de serviço e que
apresente recuo frontal mínimo de 15,00m (quinze metros);
II. Garagem com largura máxima de 3,50m (três metros e cinqüenta
centímetros), em terreno acidentado ocupado por residência e que
apresente um aclive mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) em
toda extensão da testada ou testadas em relação à via pública,
contado do alinhamento até o recuo obrigatório, ou apresentar cota
mínima constante de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) no
alinhamento predial.
ART.7º, Garagens ou estacionamento em subsolo, constituídas de um ou
mais pavimentos enterrados, poderão ocupar toda a área do terreno, excluías as
áreas de recuo e permeabilização e não serão computados na área máxima
edificável definida na Lei de Uso e Ocupação do Solo.
ART.8º, Quando o acesso à garagem ou estacionamento for em rampa, esta
não poderá iniciar a menos de 3,50m, (três metros e cinqüenta centímetros) do
alinhamento predial.
ART.9º, Os acessos e garagens ou estacionamentos coletivos e edifíciosgaragem deverão dispor de uma área de acumulação - canaleta de espera - junto
a sua entrada e ao nível do logradouro calculada de acordo com a tabela abaixo:
ÁREA DE
ESTACIONAMENTO
até
1000
1000
a
1500
1500
a
2000
2000
a
5000
5000
a
10000
Mais
de
10000
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COMPRIMENTO DA ÁREA
DE ACUMULAÇÃO
10
15
15
20
25
25

NÚMERO MÍNIMO DE
CANALETAS
01
01
01
02
02
02
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Parágrafo 1º, A largura mínima da área de acumulação - canaleta de espera
- deverá ser de 3,00m (três metros) para acessos com mão única e de 5,00m
(cinco metros) para os de mão dupla.
Parágrafo 2º, A guarita de controle deverá localizar-se ao final da canaleta
de espera.
Parágrafo 3º, Área de acumulação dos veículos não será computada como
área de estacionamento.
Parágrafo 4º Os acessos de veículos deverão ter sinalização de advertência
para transeuntes.
ART.10º, Para análise do espaço destinado ao estacionamento ou garagem
deverá ser apresentada planta da área ou pavimento com a demarcação das
guias rebaixadas, acessos, corredores de circulação, espaços de manobra,
arborização e vagas individualizadas, de acordo com disposto neste Decreto.

ART.11º, Garagens ou estacionamentos para veículos de grande porte
estarão sujeitos a regulamentação específica.
ART.12º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revoga
os Artigos 1º, 2º e 3º do Decreto n.º 881/75, os Artigos 2º, 4º e 5º do Decreto n.º
853/75, o Artigo 5º do Decreto n.º 161/79 e o Decreto n.º 253/87 e demais
disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 14 de dezembro de 1990.

JAIME LERNER
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ MASARU HAYAKAWA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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QUADRO I
ANEXO AO DECRETO QUE ESTABELECE NORMAS PARA
ESTACIONAMENTO
OU GARAGENS DE VEÍCULOS
CATEGORIA

TIPO

Edificações
Residenciais

Residência, Residência Geminada

Facultado

Residência em Série, Habitação Coletiva

1 vaga para cada 120,00m2 de área construída ou 1 vaga
por unidade residencial

NÚMERO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO OU
GARAGEM
(25 m2 cada vaga)

Edifício de Escritórios

1 vaga para cada 120,00m2 de área construída

Comércio e Serviço Vicinal

Até 100,00m2 de área construída será facultado

Comércio e Serviço de Bairro Setorial (exceto
para os demais usos especificados neste
quadro)

Até 100,00m2 de área construída será facultado
De 100,00m2 até 400,00m2: 1 vaga/50,00m2 de área
construída;
Acima de 400,00m2: 1 vaga/25,00m2 de área construída;

Comércio e Serviço Geral

1 vaga a cada 80,00m2 da área destinada à administração e
1 vaga a cada 25,00m2 do restante de área construída

Centro comercial, Shopping Center,
Supermercado e Hipermercado

1 vaga/12,50m2 de área destinada à venda e pátio de carga
e descarga com as seguintes dimensões:
Até 2.000m2 de área construída: mínimo de 225,00m2
Acima de 2.000m2 de área construída: 225,00mais 150,00
para cada 1.000m2 de área construída excedente

Restaurante, Lanchonete, Boate, Clube
Noturno, Discoteque, Casa de Show,
Danceteria, Café Concerto, Salão de Baile e
Restaurante Dançante

Até 100,00m2 de área construída será facultado
Acima de 100,00m2: 1 vaga/25,00m2 de área construída;

Edificações para
Indústrias

Indústrias em Geral

1 vaga a cada 80,00m2 da área destinada à administração e
1 vaga a cada 25,00m2 do restante de área construída

Edificações para fins
Culturais

Auditório, Teatro, Anfiteatro, Cinema, Salão
de Exposições, Biblioteca e Museu

1 vaga para cada 12,50m2 da área destinada aos
espectadores

Edificações para fins
Recreativo e
Esportivo

Clube Social / Esportivo, Ginásio de
Esportes, Estádio, Academia

1 vaga para cada 12,50m2 de área construída

Edificações para fins
Religiosos

Templo, Capela, Casa de Culto, Igreja

Atender regulamentação específica

Pré-escolas, Jardins de Infância, 1º Grau

Até 100,00m2 de área construída será facultado
Acima de 100,00m2 de área construída:
Área Administrativa: 1 vaga / 80,00m2 da área construída
Ônibus: 30% da área destinada a salas de aula;
Será obrigatória canaleta interna, para embarque e
desembarque de veículos, com largura mínima de 2,50m e
com área de acumulação (canaleta de espera) na proporção
de 5,00m para cada 100,00m2 da área destinada a salas de
aula, até 400,00 m2 e 5,00m para cada 200,00m2 de área
excedente

Ensino de 2º Grau, Profissionalizantes em
geral

Até 100,00m2 de área construída será facultado
Acima de 100,00m2 de área construída:
Área Administrativa: 1 vaga para cada 80,00m2 da área
construída e 1 vaga para cada 50,00m2 de área destinada a
sala de aula

Escolas de Artes e Ofícios, Ensino não
seriado

Até 100,00m2 de área construída será facultado
Acima de 100,00m2 de área construída:
Área Administrativa: 1 vaga para cada 80,00m2 da área
construída e 1 vaga para cada 25,00m2 de área destinada a
sala de aula

Edificações
Comerciais e de
Prestação de Serviço

Edificações para fins
Educacionais
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ANEXO AO DECRETO QUE ESTABELECE NORMAS PARA
ESTACIONAMENTO
OU GARAGENS DE VEÍCULOS (CONT.)

CATEGORIA

TIPO

NÚMERO DE VAGAS PARA
ESTACIONAMENTO OU GARAGEM
(25 m2 cada vaga)

Edificações para
fins
Educacionais

Ensino de 3º Grau, Campus
Universitário

Cada caso será objeto de estudo pelo órgão
competente

Posto de Saúde, Centro de Saúde,
Ambulatório em geral, Clínica sem
internamento, Consultório,
Laboratório de Análises Clínicas,
Laboratório de Produtos
Farmacêuticos, Banco de Sangue.

Até 100,00m2 de área construída será facultado
De 100,00m2 a 400,00m2 - 1 vaga para cada
50,00m2 da área construída:
Acima de 400,00m2: 1 vaga para cada 25,00m2
da área construída

Clínica com internamento, Hospital

1 vaga para cada 25,00m2 da área construída

Auto-Cine, Drive-in, Lanchonete
Serv-car, Parque de Exposições,
Circos, Parque de Diversões,
Quartel, Corpo de Bombeiros,
Penitenciária, Casa de Detenção,
cemitério, Crematório, Capelas
Mortuárias, Inflamáveis e
Explosivos, Central de
Abastecimento, Centro de
Convenções, Terminais de
Transporte Ferroviário e Rodoviário
terminais de Carga

Cada caso será objeto de estudo pelo órgão
competente

Edificações para
Atividades de
Saúde

Especiais

23

Prefeitura Municipal de Curitiba
Decreto n.º 408/91
“Regulamenta a Lei n.º 6.337, de 28
de setembro de 1982 e revoga o
Decreto n.º 443 de 05 de agosto de
1986.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base no Artigo 6º da Lei n.º
6.337, de 28 de setembro de 1982, decreta
ART.1º, A concessão do incentivo construtivo, de que trata a Lei n.º 6.337,
de 28 de setembro de 1982, obedecerá ao disposto no presente Decreto.
ART.2º; São considerados imóveis de valor cultural, histórico ou
arquitetônico aqueles que fizerem parte da memória histórica ou cultural de
Curitiba e contribuírem para a preservação da paisagem urbana tradicional da
cidade.
ART.3º, O valor cultural, histórico ou arquitetônico será estimado pela
Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural nomeada pelo Prefeito Municipal e
assim constituída:
I.
Dois (02) representantes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba (IPPUC) ;
II.

Dois (02) representantes da Secretaria Municipal do Urbanismo;

III.

Dois (02) representantes da Fundação Cultural de Curitiba - FCC;

IV.

Um (01) representante da Procuradoria, Geral do Município.

ART.4º, A Comissão de Avaliação para fins de concessão do incentivo
construtivo, consultará o IPPUC quanto:
I.
A delimitação, em cada imóvel, da área sobre a qual incidirá o incentivo a
utilizar;
II.

Ao potencial construtivo do terreno, que ser constituído da área do imóvel
a preservar mais o potencial construtivo do próprio terreno, com base nos
parâmetros estabelecidas pela Lei de Zoneamento e Uso do Solo;

III.

III.A utilização do incentivo construtivo no próprio terreno.

Parágrafo único, O estudo das condições do uso do incentivo construtivo no
próprio terreno, bem como as condições de aproveitamento, reforma ou
ampliação do imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico, deverá ser
apreciado e aprovado, pela Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural.
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ART.5º, O incentivo concedido ao terreno que contenha a edificação de
valor cultural, histórico ou arquitetônico, poderá ser utilizado no próprio terreno, a
critério da Comissão, ou ter seu potencial construtivo transferido, atendido o
Artigo9º, para:
I. Zona Central (ZC) , Setor Estrutural (SE) , Centro Cívico (CC), Setores
Conectores, (CONECT), Zona de Serviço (ZS) e Zona Nova Curitiba
(N.Curitiba),
II. Correspondendo ao acréscimo de até um (01) coeficiente de
aproveitamento ou 50% (cinqüenta por cento) do coeficiente da zona ou
setor especial em que está inserido o lote que o recebe.
III. Zonas Residenciais 4 (ZR-4) e Setor de Recuperação (SEREC), nas
seguinte condições:
a) Nas zonas residenciais 4 do Batel, Centro/Mercês, São Francisco, Alto
da Rua XV e Alto da Glória, conforme delimitação no anexo I, cujo
coeficiente de aproveitamento resultante seja de no máximo 3 (três) e
altura máxima de até 10 pavimentos.
b) Nas demais zonas residenciais 4 e Setor de Recuperação (SEREC), cujo
coeficiente de aproveitamento resultante seja de no máximo 2,5 (dois
vírgula cinco) e altura máxima de até 8 (oito) pavimentos.
IV. Zonas Residenciais 3 (ZR-3),cujo coeficiente de aproveitamento resultante
seja de no máximo 1,8 (um vírgula oito) e altura máxima até 4 pavimentos.
V. Zonas Residenciais 2 (ZR-2) e Setor Especial de Santa Felicidade, cujo
coeficiente de aproveitamento resultante seja de no máximo 1,5 (um
vírgula cinco) e altura máxima de 3 pavimentos.
Parágrafo único; Em qualquer caso deverão ser respeitados os limites
máximos de altura estabelecidos para o cone de manobras dos aeroportos e
reserva de espaço aéreo para as faixas de telecomunicações.
ART.6º, No lote que contenha edificação de valor cultural, histórico ou
arquitetônico situado em Zona Residencial 3, Zona Residencial 2 ou Setor
Especial de Santa Felicidade, a utilização do incentivo construtivo será admitida
no próprio terreno ou poderá ser transferido para outro imóvel situado na mesma
zona ou setor, atendidas as disposições dos incisos III e IV do Artigo5º e o
Artigo9º.
ART.7º, Nas Zonas Residenciais 2, 3 e 4 e Setor Residencial de Santa
Felicidade será admitido o uso comercial na área edificada referente ao incentivo
construtivo absorvido pelo terreno, apenas quando este for originário de
transferência total de potencial, nas condições estabelecidas pelo Artigo9º.
ART.8º, Além do disposto nos Artigos 5º, 6º e 7º deverão ser obedecidas às
disposições do regulamento de edificações, e parâmetros constantes do Anexo II
parte integrante deste Decreto.
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ART.9º, Por proposta pelo proprietário de doação do imóvel de valor
histórico, cultural ou arquitetônico ao Município, poderá a Comissão de Avaliação
do Patrimônio Cultural conceder a transferência total do potencial construtivo para
outro imóvel.
ART.10º, Para concessão do incentivo, o interessado deverá fazer
requerimento ao Prefeito Municipal, que apreciará o pedido, ouvida a Comissão
de Avaliação.
Parágrafo 1º. Os requerimentos deverão ser instruídos com a seguinte
documentação:
I. Consulta amarela e certidão atualizada do registro do imóvel onde está
situado à edificação de valor cultural, histórico ou arquitetônico e, no caso de
transferência de potencial, do imóvel onde se pretende a concessão do incentivo.
Il. Croqui do lote devidamente dimensionado com a implantação de
edificação de valor cultural, histórico ou arquitetônico.
Parágrafo 2º. A Comissão de Avaliação poderá, de Ofício propor a
concessão do incentivo ao proprietário do imóvel que, a juízo desta Comissão,
seja de valor cultural, histórico ou arquitetônico.
ART.11º, Deferido o pedido, o proprietário se compromete em caráter
irrevogável, a:
I. No caso de transferência total do potencial construtivo, a formalizar a
doação do imóvel ao Município através de averbação em registro de imóveis;
II. No caso de concessão de incentivo no próprio terreno ou transferência
parcial do potencial construtivo:
Manter a estrutura original da edificação seu porte e escala;
Executar os trabalhos e recuperação e adaptação recomendados pela
Comissão de Avaliação, inclusive os referentes à publicidade externa;
Não alterar nenhum elemento ou detalhe arquitetônico da edificação sem
prévia anuência da Comissão de Avaliação.
Parágrafo 1º. A escritura pública do compromisso estabelecido deverá ser
averbada à margem da matrícula do imóvel a preservar.
Parágrafo 2º. Na transferência parcial a Prefeitura Municipal de Curitiba
poderá aceitar um contrato de Comodato por até 20 (vinte) anos, a favor desta, a
critério da Comissão de Avaliação.
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ART.12º, No caso de concessão de transferência do potencial construtivo, a
Comissão de Avaliação fornecerá ao proprietário do imóvel a ser preservado uma
certidão contendo:
I. Nome do proprietário e sua identificação;
II. Endereço do imóvel a preservar e sua indicação fiscal;
III. Potencial construtivo a transferir.
ART.13º, A transferência do potencial construtivo será formalizada por
intermédio de escritura pública elaborada pela Procuradoria Geral do Município,
do qual constarão a identificação do imóvel a preservar e o nome do proprietário,
bem como a identificação do imóvel beneficiário e o nome do seu proprietário.
Parágrafo 1º O termo de que trata o “caput” deste artigo dever ser averbado
à margem da matrícula do imóvel a preservar.

Parágrafo 2º, No caso de transferência parcial, será anotado no termo a que
se refere este artigo o montante do potencial transferido.
ART.14º, O potencial construtivo, uma vez transferido não poderá ser objeto
de nova transferência.
ART.15º, Em caso de demolição, deterioração, incêndio ou qualquer outro
evento que acarrete a perda do imóvel, ainda que por fato fortuito, a construção
do novo prédio, na impossibilidade de reconstrução do preservado, deverá
obrigatoriamente observar a área e o volume da edificação perdida.
ART.16º, A falta de conservação, pelo proprietário do prédio preservado, ou
a perda do mesmo por culpa sua, acarretará o pagamento à Prefeitura:
Dos valores que deixou de recolher em função de isenções concedidas,
devidamente atualizados;
De multa correspondente a até 100% (cem por cento) do valor obtido com a
transferência do potencial edificável, ou sobre o valor da área construída oriunda
da transferência, calculado de acordo com o preço de mercado do dia, a critério
da Comissão de Avaliação.
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Parágrafo único; Caberá ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC proceder as vistorias periódicas nos imóveis preservados,
comunicando à Comissão de Avaliação o resultado das mesmas.
ART.17º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o
Decreto n.º 443, de 05 de agosto de 1986 e demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 22 de julho de 1991.

JAIME LERNER
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ MASARU HAYAKAWA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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ANEXO I
Para efeitos de delimitações das zonas citadas no item II do Artigo 5º,
consideram-se os seguintes perímetros:
a) Zona Residencial 4 do Batel:
• Início na confluência da Rua Desembargador Motta com Avenida Visconde
de Guarapuava, seguindo por esta até a Rua Francisco Rocha, por esta até
a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Desembargador Motta e por esta
até o ponto de início.
b) Zona Residencial 4 do Alto do São Francisco:
• Início na confluência das Ruas Cruz Machado com Visconde de Nacar,
seguindo por esta até a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Dr. Kellers,
contornando pelo sul a Praça João Cândido e a Praça Garibaldi, e
prosseguindo pela Rua Claudino dos Santos até o Largo Coronel Enéas,
prosseguindo pela Rua José Bonifácio até a Praça Tiradentes, contornandoa pela face norte e prosseguindo pela Rua Cruz Machado até o ponto inicial,
ficando expressamente excluídos desse perímetro os lotes integrantes do
Setor Histórico.
c) Zona Residencial 4 do Centro/Mercês:
• Início na confluência da Rua Visconde de Nacar com Alameda Carlos de
Carvalho,
seguindo por esta até a Rua Desembargador Motta, por esta
até a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Visconde de Nacar e por esta
até o ponto de início.
d) Zona Residencial 4 do Alto da Glória:
• Início na confluência da Rua da Glória com Avenida João Gualberto,
seguindo por esta até a Praça 19 de Dezembro, passando pelo
prolongamento da Rua Inácio Lustosa e prosseguindo pela Avenida Cândido
de Abreu, por esta até a Rua Lysímaco Ferreira de Costa, por esta até a
Rua Ivo Leão, por esta até a Avenida João Gualberto, e por esta até o ponto
de início, ficando expressamente excluídos desse perímetro os lotes
integrantes do Setor Especial do Centro Cívico.
e) Zona Residencial 4 do Alto da Rua XV:
• Início na confluência da Avenida Visconde de Guarapuava com a Rua Dr.
Faivre, seguindo por esta até a Rua Conselheiro Araújo, por esta até a Rua
Ubaldino do Amaral, por esta até a Avenida Visconde de Guarapuava, e por
esta até o ponto de início.
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ANEXO II
ZONA

TAXA
RECUO
OCUP. MÁX FRONTAL (m)
(%)

PAVIMENTO

AFASTAMENTO DAS DIVISAS (m) MÍN

S

ZR-2 e
Setor
Especial de
Santa
Felicidade

50% (3)

5,0

3

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos permitido edificar nas
divisas laterais até 20% da profundidade
média em trechos não superiores a 12,00m
devendo o restante da edificação estar
afastada em no mínimo 2,00m de todas as
divisas desde que atendidas as áreas de
iluminação e ventilação previstas no
regulamento de edificações.

ZR-3

66% (3)

5,0

4

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos permitido edificar nas
divisas laterais até 20% da profundidade
média em trechos não superiores a 12,00m
devendo o restante da edificação estar
afastada em no mínimo 2,50m de todas as
divisas desde que atendidas as áreas de
iluminação e ventilação previstas no
regulamento de edificações.

ZR-4 (2)
SEREC

50% (3)

5,0 (1)

8

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos: 2,80m soma 7,00m (1)

ZR-4 (2)

50% (3)

5,0 (1)

10

Facultado no pavimento térreo.
Demais pavimentos: 3,20m soma 8,00m (1)

ZR-4 (2)
(Alto da
Glória)

50% (3)

5,0

10

Até 2 pavimentos facultado
Demais pavimentos: 2,80m soma 7,00m

ZS

50% (3)

5,0

4

Atender áreas de iluminação e ventilação
previstas no regulamento de edificações.

Observações:
(1) Na área compreendida pelas Ruas Visconde de Nacar, Cruz Machado, José Bonifácio,

Travessa Nestor de Castro e Rua Augusto Stellfeld, até a profundidade de 40m (quarenta
metros) os afastamentos das divisas e recuos frontais serão da seguinte forma:
• Afastamento das divisas:
a) Facultado.
• Recuo frontal:
a) Do pavimento térreo facultado.
b) Demais pavimentos 5 m.
(2) Os terrenos com frente para as ruas bloqueadas ao tráfego de veículos, total ou parcialmente,
as edificações obedecerão aos seguintes critérios:
• Altura máxima 5 pavimentos.
• Proibida área destinada a estacionamento.
(3) Excluída a área de projeção do imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico.
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Decreto n.º 761/91
“Dispõe sobre Mezaninos e PéDireito nas Edificações.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de se
estabelecer parâmetros referentes a construção de mezaninos, jiraus e pé-direito
dos compartimentos de acordo com sua destinação e sem prejuízo às
características de ocupação das diversas zonas decreta:
ART.1º, Edificações em dois pavimentos poderão ter altura limite de 10,00m
(dez metros) medida do nível do piso do pavimento térreo até o ponto mais alto
da edificação, incluídas as partes sobre levadas da edificação e ático.
ART.2º, O pavimento da edificação deverá possuir pé-direito mínimo de
acordo com sua destinação, sendo que o pé-direito máximo admitido será de 1,5
(uma vez e meia) o pé-direito mínimo.
Parágrafo 1º; Aplica-se o disposto no caput deste artigo para as edificações
destinadas à habitação, comércio e serviço vicinal, de bairro e setorial.
Parágrafo 2º. O pé-direito mínimo para os compartimentos destinados
comércio é de 2,80m (dois metros e oitenta), e para os destinados à habitação e
prestação de serviços é de 2,40m (dois metros e quarenta), atendidas ás
disposições do Regulamento de Edificações.
ART.3º, O pé-direito máximo nos compartimentos que possuírem mezanino
será de 5,50m (cinco metros e cinqüenta centímetros), atendido o disposto neste
Decreto.
ART.4º, Não serão computados no número máximo de pavimentos, os jirau
e mezaninos desde que ocupem área equivalente a no máximo 1/2 (metade) da
área do piso do pavimento térreo, com acesso interno e exclusivo desse
compartimento, não caracterizando unidade autônoma.
Parágrafo único; Os mezaninos e jiraus de compartimentos de edificações
destinadas à comércio e prestação de serviços deverão possuir área mínima
equivalente a 1/3 (um terço) e no máximo 1/2 (metade) da área do piso do
pavimento térreo.
ART.5º, A área destinada a mezanino ou jirau será computada para efeito
de coeficiente de aproveitamento, área máxima de comércio e prestação de
serviços e área mínima necessária para estacionamento.
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ART.6º, Os mezaninos e jiraus localizados em outros pavimentos da
edificação serão considerados como pavimento.

ART.7º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de dezembro de 1991.

JAIME LERNER
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ MASARU HAYAKAWA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO

32

Prefeitura Municipal de Curitiba
Lei n.º 7.833/91
“Dispõe sobre a política de proteção,
conservação e recuperação do meio
ambiente e dá outras providências”.

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

TÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO I
DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS.
ART.1º, A Política do Meio Ambiente do Município de Curitiba tem como
objetivo, respeitadas as competências da União e do Estado, manter
ecologicamente equilibrado o meio ambiente, considerado bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual impõe-se ao poder
público o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo.
ART.2º, Para o estabelecimento da política do meio ambiente serão
observados os seguintes princípios fundamentais:
I. Multidisciplinariedade no trato das questões ambientais.
II. Participação comunitária na defesa do meio ambiente.
III. Integração com a política do meio ambiente nacional, estadual, setoriais
e demais ações do governo.
IV. Manutenção do equilíbrio ecológico.
V. Racionalização do uso do solo, água e do ar.
VI. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais.
VII. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente
poluidoras.
VIII. Proteção dos ecossistemas, com a preservação e manutenção de áreas
representativas.
IX. Educação Ambiental a todos os níveis de ensino, incluindo a educação
da comunidade.
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X. Incentivo ao estudo científico e tecnológica, direcionados para o uso e a
proteção dos recursos ambientais.
XI. Prevalência do interesse público.
XII. Reparação do dano ambiental.

CAPÍTULO II
DO INTERESSE LOCAL
ART.3º, Para o cumprimento do disposto no Artigo30 da Constituição
Federal, no que concerne ao meio ambiente, consideras-se como de interesse
local:
• O incentivo à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e
econômicas não prejudiciais ao meio ambiente;
• A adequação das atividades e ações do Poder Público, econômicas, sociais
e urbanas, às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas
naturais;
• A adoção, no processo de planejamento da cidade, de normas relativas ao
desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental, a
utilização adequada do espaço territorial, dos recursos hídricos e minerais
mediante uma criteriosa definição do uso e ocupação do solo;
• A ação na defesa e proteção ambiental no âmbito da Região Metropolitana e
dos demais municípios vizinhos, mediante convênios e consórcios;
• A defesa e proteção ambiental da Serra do Mar, litoral paranaense e de
áreas de interesse ecológico e turístico, mediante convênios e consórcios
com Municípios da Região.
• A diminuição dos níveis de poluição atmosférica, hídrica, sonora e estética,
através de controle mantendo os dentro dos padrões técnicos estabelecidos
pelas normas vigentes;
• A criação de parques, reservas e estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental e as de relevante interesse ecológico e turístico, entre outros;
• A utilização de poder de polícia em defesa da flora e da fauna,
estabelecendo política de arborização e manejo para o Município;
• A preservação, conservação e recuperação dos rios e das matas ciliares;

34

Prefeitura Municipal de Curitiba
• A garantia de crescentes níveis de saúde ambiental da coletividade e dos
indivíduos, através de provimento de infra-estrutura sanitária e de condições
de salubridade das edificações, vias e logradouros públicos;
• A proteção do patrimônio artístico, histórico, estético, arqueológico,
paleontológico e paisagístico do Município;
• Monitoramento das atividades utilizadoras de tecnologia nuclear, em
quaisquer de suas formas, controlando o uso, armazenagem, transporte e
destinação de resíduos, e garantindo medidas de proteção às populações
envolvidas;
• Incentivo a estudos visando conhecer o ambiente, seus problemas e
soluções, bem como a pesquisa e o desenvolvimento de produtos,
processos, modelos, sistemas e técnicas de significativo interesse ecológico;
• Cumprimento de normas de segurança no tocante à armazenagem,
transporte e manipulação de produtos, materiais e rejeitos perigosos e/ou
tóxicos.
TÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
CAPÍTULO I
ART.4º, Ao Município de Curitiba, no exercício de sua competência
constitucional relacionada com o meio ambiente, incumbe mobilizar e coordenar
suas ações, recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem
como a participação da população na consecução dos objetivos e interesses
estabelecidos nesta lei, devendo para tanto:
I. Planejar, desenvolver estudos e ações visando a promoção, proteção,
conservação, preservação, restauração, reparação, vigilância e melhoria da
qualidade ambiental.
II. Definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo
com suas limitações e condicionantes ecológicos e ambientais.
III. Elaborar e implementar planos de proteção ao meio ambiente.
IV. Exercer o controle da poluição ambiental nas suas diferentes formas.
V. Definir áreas prioritárias de ação governamental visando a preservação e
melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico.
VI. Identificar, criar e administrar unidades de conservação e outras áreas de
interesse para a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna,
recursos genéticos e outros bens, estabelecendo normas de sua competência a
serem observadas nestas áreas.
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VII. Estabelecer diretrizes específicas para a proteção de recursos hídricos,
através de planos de uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e subbacias hidrográficas.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ART.5º; Cabe à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, além das atividades
que lhe são atribuídas pela Lei n.º 7.671, de 10 de junho de 1991, implementar os
objetivos e instrumentos da Política do Meio Ambiente do Município, fazer cumprir
a presente lei, competindo lhe:
I. Propor, executar e fiscalizar, direta ou indiretamente, a política ambiental
do Município de Curitiba;
II. Coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades de
proteção ambiental;

III. Estabelecer as normas de proteção ambiental no tocante às atividades
que interfiram ou possam interferir na qualidade do meio ambiente;
IV. Assessorar os órgãos da administração municipal na elaboração e
revisão do planejamento local quanto aos aspectos ambientais, controle da
poluição, expansão urbana e proposta para a criação de novas unidades de
conservação e de outras áreas protegidas;
V. Estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental relativos à
poluição atmosférica, hídrica, acústica e visual, e a contaminação do solo;
VI. Incentivar, colaborar, participar de estudos e planos de ações de
interesse ambiental em nível federal, estadual e metropolitano, através de ações
comuns, convênios e consórcios;
VII. Conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas
relativas ao meio ambiente;
VIII. Regulamentar e controlar a utilização de produtos químicos em
atividades agrossilvopastoris, industriais e de prestação de serviços;
IX. Participar da elaboração de planos de ocupação de área de drenagem
de bacias ou sub-bacias hidrográficas; do zoneamento e de outras atividades e
uso e ocupação do solo, de iniciativa de outros organismos;
X. Participar da promoção de medidas adequadas à preservação do
patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico, cultural e
arqueológico;
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XI. Exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;
XII. Promover, em conjunto com os demais órgãos competentes, o controle
e utilização, armazenagens e transporte de produtos perigosos e/ou tóxicos;
XIII. Autorizar, sem prejuízo de outras licenças cabíveis, o cadastramento e
a exploração de recursos minerais;
XIV. Fixar normas de monitoramento, condições de lançamento e padrões
de emissão para resíduos e efluentes de qualquer natureza;
XV. Desenvolver o sistema de monitoramento ambiental, e normatizar o uso
e manejo de recursos naturais;
XVI. Avaliar níveis de saúde ambiental,
investigações, estudos e outras medidas necessárias;

promovendo

pesquisas,

XVII. Promover medidas adequadas à preservação de árvores isoladas ou
maciços vegetais significativos;
XVIII. Autorizar, de acordo com a legislação vigente, o corte e a exploração
racional, ou quaisquer outras alterações de cobertura vegetal nativa, primitiva ou
regenerada;
XIX. Identificar e cadastrar as árvores imunes ao corte e maciços vegetais
significativos;
XX. Administrar as unidades de conservação e outras áreas protegidas,
visando a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos
genéticos e outros bens e interesses ecológicos, estabelecendo normas a serem
observadas nestas áreas;
XXI. Promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente,
criando os instrumentos adequados para a educação ambiental como processo
permanente, integrado e multidisciplinar, em todos os níveis de ensino, formal ou
informal;
XXII. Estimular a participação comunitária no planejamento, execução e
vigilância das atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da
qualidade ambiental;
XXIII. Incentivar o desenvolvimento e a criação, absorção e difusão de
tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental;
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XXIV. Implantar
geográficas;

cadastro

informatizado

e

sistema

de

informações

XXV. Implantar serviços de estatística, cartografia básica ou temática e de
editoração técnica relativa ao meio ambiente;
XXVI. Garantir aos cidadões o livre acesso às informações e dados sobre as
questões ambientais no Município.

TÍTULO III
ÁREAS DE INTERVENÇÃO
CAPÍTULO I
DO CONTROLE DE POLUIÇÃO
ART.6º, O lançamento no meio ambiente de qualquer forma de matéria,
energia, substância ou mistura de substâncias, em qualquer estado físico,
prejudiciais ao ar, ao solo, ao subsolo, às águas, à fauna e à flora deverá
obedecer às normas estabelecidas visando reduzir, previamente, os efeitos:
Impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
Inconvenientes, inoportunos ou incômodos ao bem-estar público;
Danosos aos materiais, prejudiciais ao uso, gozo e segurança da
propriedade bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade;
ART.7º; Ficam sob o controle da Secretaria Municipal do Meio Ambiente as
atividades industriais, comerciais, de prestação de serviço e outras fontes de
qualquer natureza que produzam ou possam produzir alteração adversa às
características do meio ambiente.
Parágrafo único; Dependem da autorização prévia da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, as licenças, para funcionamento de atividades referidas no
“caput" deste artigo.
ART.8º; Caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente determinar a
realização de estudo prévio de impacto ou análise de risco para instalação,
operação e desenvolvimento de atividades que de qualquer modo passam
degradar o meio ambiente, devendo o estudo ser efetuado por equipe
multidisciplinar, composta por pessoas não dependentes direta ou indiretamente
do requerente do licenciamento, nem do órgão público licenciador, sendo
obrigatório o fornecimento de instruções e informações adequada para a sua
realização e a posterior audiência pública, convocada tempestivamente, através
de edital, pelos órgãos de comunicação, públicos e privados.
ART.9º, A construção, instalação, ampliação ou funcionamento de qualquer
atividade utilizadora de recursos ambientais, considerada efetiva ou
potencialmente poluidora, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental, dependerão do prévio licenciamento da
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis.
Parágrafo único, Os necrotérios, locais de velório, cemitérios e crematórios
obedecerão as normas ambientais e sanitárias aprovadas pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente.
ART.10º. Os responsáveis pelas atividades previstas no artigo anterior são
obrigados a implantar sistema de tratamento de efluentes e promover todas as
medidas necessárias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e danos
decorrentes da poluição.
CAPÍTULO II
DO USO DO SOLO
ART.11º, Na análise de projetos de ocupação, uso e parcelamento do solo,
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá manifestar-se em relação aos
aspectos de proteção do solo, da fauna, da cobertura vegetal e das águas
superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas, sempre que os
projetos:
I. Tenham interferência sobre reservas de áreas verdes, e proteção de
interesses paisagísticos e ecológicos;
II. Exijam sistemas especiais de abastecimento de água e coleta, tratamento
e disposição final de esgoto e resíduos sólidos;
III. Apresentem problemas relacionados à viabilidade geotécnica.
CAPÍTULO III
DO SANEAMENTO BÁSICO
ART.12º, A execução de mensais de saneamento básico domiciliar
residencial, comercial e industrial, essenciais a proteção do meio ambiente,
constitui obrigação do Poder Público, da coletividade e do indivíduo que, para
tanto, no uso da propriedade, no manejo dos meios de produção e no exercício
de atividade, ficam adstritos ao cumprimento das determinações legais,
regulamentares, recomendações, vedações e interdições ditadas pelas
autoridades ambientais, sanitárias e outras competentes.
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ART.13º, Os serviços de saneamento básico, como os de abastecimento de
água, coleta, tratamento e disposição final de esgotos, operados por órgãos e
entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao controle da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente sem prejuízo daquele exercido por outros órgãos
competentes.
Parágrafo único, A construção, reconstrução, reforma, ampliação e
operação de sistemas de saneamento básico dependem de prévia aprovação dos
respectivos projetos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
ART.14º, Os órgãos e entidades responsáveis pela operação do sistema de
abastecimento público de água deverão adotar as normas e o padrão de
potabilidade estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelo Estado,
complementados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
ART.15º, Os órgãos e entidades a que se refere o artigo anterior estão
obrigados a adotar as medidas técnicas corretivas destinadas a sanar as falhas
que impliquem inobservância das normas e do padrão de potabilidade da água.
ART.16º, A Secretaria Municipal do Meio Ambiente manterá público o
registro permanente de informações sobre a qualidade da água dos sistemas de
abastecimento.
ART.17º; É obrigação do proprietário do imóvel a execução de adequadas
instalações domiciliares de abastecimento, armazenamento, distribuição e
esgotamento de água, cabendo ao usuário do imóvel a necessária conservação.
ART.18º; Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber
destinação adequada, de forma a se evitar contaminação de qualquer natureza.
ART.19º; Cabe ao Poder Público a instalação, diretamente ou em regime de
concessão, de estações de tratamento, elevatórias, rede coletora e emissários de
esgotos sanitários.
ART.20º; É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas
edificações e sua ligação à rede pública coletora para esgoto.
Parágrafo único; Quando não existir rede coletora de esgotos, as medidas
adequadas ficam sujeitas a aprovação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
sem prejuízo das de outros órgãos, que fiscalizará a sua execução e manutenção,
sendo vedado o lançamento de esgotos “in natura” a céu aberto ou na rede de
águas pluviais, devendo ser exigidas da concessionária as medidas para solução.
ART.21º, A coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo urbano
de qualquer espécie ou natureza, processar-se-á em condições que não tragam
malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público ou ao meio ambiente.
Parágrafo 1º; Fica expressamente proibido:
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I. A deposição indiscriminada de lixo em locais inapropriados, em áreas
urbanas ou agrícolas.
II. A incineração e a disposição final de lixo a céu aberto.
III. A utilização de lixo “in natura” para alimentação de animais e adubação
orgânica.
IV. O lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem de
águas pluviais, poços, cacimba e áreas erodidas.
V. O assoreamento de fundo de vale através da colocação de lixo, entulhos
e outros materiais.
Parágrafo 2º. É obrigatória a adequada coleta, transporte e destinação final
do lixo hospitalar, sempre obedecidas as normas técnicas pertinentes.
Parágrafo 3º, A Secretaria Municipal do Meio Ambiente poderá estabelecer
zonas urbanas, onde a seleção do lixo deverá ser efetuada em nível domiciliar,
para posterior coleta seletiva.

CAPÍTULO IV
DOS RESÍDUOS E REJEITOS PERIGOSOS
ART.22º, Aquele que utiliza substâncias, produtos, objetos ou rejeitos
perigosos deve tomar precauções para que não apresentem perigo, risco à saúde
pública e não afetem o meio ambiente.
Parágrafo 1º, Os resíduos e rejeitos perigosos devem ser reciclados,
neutralizados ou eliminados pelo fabricante ou comerciante.
Parágrafo 2º, Os consumidores deverão devolver as substâncias, produtos,
ou objetos, ou resíduos potencialmente perigosos ao meio ambiente, nos locais
de coleta pública ou diretamente ao comerciante ou fabricante, observadas as
instruções técnicas pertinentes.
Parágrafo 3º, A Secretaria Municipal do Meio Ambiente estabelecerá normas
técnicas de armazenagem e transporte; organizará listas de substâncias,
produtos, resíduos perigosos ou proibidos de uso no Município, e baixará
instruções para a coleta e destinação final dos mesmos.
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CAPÍTULO V
DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NAS EDIFICAÇÕES
ART.23º, As edificações deverão obedecer aos requisitos sanitários de
higiene e segurança indispensáveis à proteção da saúde e ao bem-estar de seus
ocupantes, a serem estabelecidos no regulamento, desta lei, e em normas
técnicas estabelecidas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente.
ART.24º, A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conjuntamente com a
Secretaria Municipal do Urbanismo fixará normas para a aprovação de projetos
de edificações públicas e privadas, com vistas a estimular a economia de energia
elétrica para climatização, iluminação e aquecimento d’água.
ART.25º, Sem prejuízo de outras licenças exigidas em Lei, estão sujeitas à
aprovação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente os projetos de construção,
reforma e ampliação de edificações destinadas a:
Manipulação, industrialização, armazenagens e comercialização de produtos
químicos e farmacêuticos;
Atividade que produzam resíduos de qualquer natureza que possam
contaminar pessoas ou poluir o meio ambiente;
Indústrias de qualquer natureza;
Toda e qualquer atividade que produza ruído em níveis consideráveis
incompatíveis.
ART.26º, Os proprietários e possuidores das edificações mencionadas no
artigo anterior ficam obrigados a executar as obras determinadas pelas
autoridades ambientais e sanitárias, visando ao cumprimento das normas
vigentes.
CAPÍTULO VI
ÁREAS DE USO REGULAMENTADO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
ART.27º, Os Parques e Bosques Municipais destinados ao lazer, à
recreação da população e à garantia da conservação de paisagens naturais, são
considerados áreas de uso regulamentado.
Parágrafo único, As áreas de uso regulamentado serão estabelecidas por
Decreto, utilizando critérios determinados pelas suas características ambientais,
dimensões, padrões de uso e ocupação do solo e de apropriação dos recursos
naturais.
ART.28º, O Poder Público criará, administrará e implantará Unidades de
Conservação, visando a efetiva proteção da biodiversidade natural,
especialmente as associações vegetais relevantes e remanescentes das
formações florísticas originais, a perpetuação e disseminação da população
faunística, manutenção de paisagens notáveis e outros bens de interesse cultural.
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Parágrafo único, As áreas especialmente protegidas são consideradas
patrimônio culturais, e destinadas à proteção do ecossistema, à educação
ambiental, à pesquisa científica e à recreação em contato com a natureza.
CAPÍTULO VII
DOS SETORES ESPECIAIS DE FUNDOS DE VALE E FAIXAS DE DRENAGEM
ART.29º, Os Setores Especiais de Fundos de Vale são constituídos pelas
áreas críticas localizadas nas imediações ou nos fundos de vale, sujeitos à
inundação, erosão ou que possam acarretar transtornos à coletividade através de
usos inadequados.
Parágrafo único, As áreas compreendidas no Setor Especial citadas no
“caput” do artigo são consideradas faixas de preservação permanente para
efeitos dos dispositivos da Lei Federal n.º 7.803/89 que alterou o Artigo 2º do
Código Florestal.
ART.30º. São consideradas Faixas de Drenagem as faixas de terreno
compreendendo os cursos d’água, córregos ou fundos de vale, dimensionados de
forma a garantir o perfeito escoamento das águas pluviais das bacias
hidrográficas.
ART.31º, As faixas de drenagem deverão obedecer os seguintes requisitos
essenciais:
I. Apresentar uma largura mínima de forma a acomodar satisfatoriamente
um canal aberto (valeta) cuja seção transversal seja capaz de escoar as águas
pluviais da bacia hidrográfica à montante do ponto considerado.
II. Para a determinação da seção de vazão, deverá a bacia hidrográfica ser
interpretada como totalmente urbanizada e ocupada.
III. Os elementos necessários aos cálculos de dimensionamento hidráulico,
tais como intensidade das chuvas, coeficiente de escoamento “run-off”, tempos de
concentração, coeficiente de distribuição das chuvas, tempos de recorrência etc.,
serão definidos pelo órgão técnico levando sempre em consideração as
condições mais críticas.
IV. Para efeito de pré-dimensionamento e estimativa das seções
transversais das faixas de drenagem, deverá ser obedecida a tabela seguinte,
parte integrante desta lei.
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FAIXAS NÃO EDIFICÁVEIS DE DRENAGEM
0
250
50
75
100
200
350
500
700
1000
1300
1500
1700
2000

ÁREA CONTRIBUINTE (ha)
a
25
a
50
a
75
a
100
a
200
a
350
a
500
a
700
a
1000
a
1300
a
1500
a
1700
a
2000
a
5000

FAIXA NÃO EDIFICÁVEL (m)
4
6
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
100

Para as bacias hidrográficas contribuintes com área superior a 5.000 ha, a
faixa de drenagem (não edificável) será dimensionada pelo órgão técnico
competente.
Além da faixa de drenagem mínima, calculada de acordo com a tabela,
serão incluídas pistas laterais destinadas à manutenção dos cursos d’água a
critério do órgão competente.
ART.32º, Os Setores Especiais de Preservação de Fundos de Vale serão
determinados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Parágrafo 1º, Os Setores Especiais de Preservação de Fundos de Vale
poderão estar confinados por vias de tráfego a critério do órgão competente.
Parágrafo 2º, As vias de tráfego que seccionam os Setores Especiais de
Fundos de Vale serão determinadas pelo órgão competente.
ART.33º, Áreas a serem loteadas e que apresentarem cursos d’água de
qualquer porte ou fundos de vale, deverão receber as diretrizes de arruamento
vinculadas As faixas de proteção de que trata a presente lei.
ART.34º, As áreas dos Setores Especiais de Fundos de Vale situadas em
loteamento serão determinadas independentemente do que a legislação em vigor
prescrever sobre áreas destinadas a bens patrimoniais ou dominicais.
ART.35º, No tocante ao uso do solo, os Setores Especiais de Preservação
de Fundos de Vale deverão sempre atender, prioritariamente, à implantação de
parques lineares destinados às atividades de recreação e lazer, à proteção das
matas nativas, à drenagem e a preservação de áreas críticas.
ART.36º; Competirá, exclusivamente, à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente as seguintes medidas essenciais:
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I. Examinar e decidir sobre outros usos que não estejam citados no artigo
anterior;
II. Propor normas para regulamentação, por Decreto, dos usos adequados
aos fundos de vale.
III. Delimitar e propor os Setores Especiais de Preservação de Fundos de
Vale, os quais serão aprovados por Decreto;
IV. Definir os projetos de arruamento e demais infra-estruturas necessárias.

TÍTULO IV
DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO I
DOS INSTRUMENTOS
ART.37º; São instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente de
Curitiba:
I. O Conselho Municipal do Meio Ambiente.
II. O Fundo Municipal do Meio Ambiente.
III. O estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros de
qualidade ambiental.
IV. O zoneamento ambiental.
V. O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidora.
VI. Os planos de Manejo das Unidades de Conservação.
VII. A avaliação de impactos ambientais e análises de riscos.
VIII. Os incentivos à criação ou absorção de tecnologias voltadas para a
melhoria da qualidade ambiental.
IX. A criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental e de relevante interesse ecológico, dentre outras unidades de
conservação.
X. O Cadastro Técnico de Atividades e o Sistema de Informações
Ambientais.
A fiscalização ambiental e as penalidades administrativas.
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A cobrança de taxa de conservação e limpeza pela utilização de parques,
praças e outros logradouros públicos.
XIII. A instituição do Relatório de Qualidade Ambiental do Município.
XIV. A Educação Ambiental.
XV. A contribuição de melhoria ambiental.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ART.38º; Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, com a
finalidade de assessorar, estudar e propor as diretrizes políticas governamentais
para o meio ambiente, deliberar no âmbito de sua competência sobre os recursos
em processos administrativos, normas e padrões relativos ao meio ambiente.
Parágrafo 1º; São membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente:
I. O Secretário Municipal do Meio Ambiente - como Presidente, detentor do
voto de desempate;
II. O Secretário Municipal do Urbanismo;
III. O Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
IPPUC;
Secretário Municipal da Educação;
V. Dois representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
VI. Um representante da Procuradoria Geral do Município;
VII. Um representante de entidade de defesa e proteção ao meio ambiente,
regularmente constituída, com sede e foro no Município;
VIII. Um representante da Superintendência de Recursos Hídricos e Meio
Ambiente do Paraná SUREHMA;
IX. Um representante da Federação das Associações de Moradores de
Curitiba;
X. Um representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná;
XI. Um representante do Instituto de Terras, Cartografias e Florestas - ITCF;
XII. Um representante do Instituto Brasileiro dos Recursos Renováveis
IBAMA;
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Parágrafo 2º, Os órgãos municipais e entidades relacionados no parágrafo
anterior indicarão seus representantes e respectivos suplentes.
Parágrafo 3º, Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente:
I. Aprovar a política ambiental do Município e acompanhar a sua execução,
promovendo orientações quando entender necessárias;
II. Estabelecer normas e padrões de proteção, conservação, recuperação e
melhoria do meio ambiente;
III. Decidir em segunda instância administrativa, em graus de recurso, sobre
multas e outras penalidades impostas pela Secretaria municipal do Meio
Ambiente;
IV. Analisar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo
Municipal do Meio Ambiente;
V. Opinar sobre a realização de estudos e alternativas e das possíveis
conseqüências ambientais referentes aos projetos públicos ou privados
apresentados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias;
VI. Propor ao Executivo áreas prioritárias de ação governamental relativa ao
meio-ambiente, visando à preservação e melhoria da qualidade ambiental e do
equilíbrio ecológico,
VII. Analisar e opinar sobre a ocupação e uso dos espaços territoriais de
acordo com limitações e condicionantes ecológicos ambientais específicos da
área;
VIII. Elaborar anualmente o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente.
Parágrafo 4º, Poderão participar das reuniões do Conselho Municipal do
Meio Ambiente, sem direito ao voto, pessoas especialmente convidadas pelo seu
Presidente.
Parágrafo 5º, O Conselho Municipal do Meio Ambiente poderá solicitar ao
executivo a constituição, por Decreto, de comissões ao executivo a constituição,
por Decreto, de comissões integradas por técnicos especializados em proteção
ambiental, para emitir pareceres e laudos técnicos.

CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ART.3º, Fica criado o Fundo Municipal do Meio Ambiente para concentrar
recursos destinados a projetos de interesse ambiental.
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Parágrafo 1º, Constituem receitas do Fundo:
I. Dotações orçamentárias;
II. Arrecadação de multas previstas em lei;
III. Contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município
e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações;
IV. As resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados entre o
Município e instituições públicas e privadas, cuja execução seja de competência
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, observadas as obrigações contidas
nos respectivos instrumentos;
V. As resultantes de doações que venha a receber de pessoas físicas e
jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais, estrangeiros e
internacionais;
VI. Rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir como
remuneração decorrente de aplicação do seu patrimônio;
VII. Outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao
Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Parágrafo 2º, O Secretário Municipal do Meio Ambiente, na qualidade de
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, será o gestor do Fundo,
cabendo-lhe aplicar os recursos de acordo com o plano a ser aprovado pelo
Conselho Municipal do Meio Ambiente.
CAPÍTULO IV
DOS INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS
ART.40º, O Município de Curitiba, mediante convênio ou consórcios, poderá
repassar ou conceder auxílio financeiro a instituições públicas ou privadas sem
fins lucrativos, para a execução de serviços de relevante interesse ambiental,
bem como poder contribuir financeiramente com os municípios da Região
metropolitana para proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental e
pelo uso de recursos ambientais de interesse coletivo.
Parágrafo único, Poderá ser instituído prêmio de mérito ambiental para
incentivar a pesquisa e apoiar os inventores e introdutores de inovações
tecnológicas que visem proteger o meio ambiente, em homenagem àqueles que
se destacarem em defesa da ecologia.
ART.41º, Os imóveis particulares que contenham árvores ou associações
vegetais relevantes, declaradas imunes ao corte, a título de estímulo à
preservação poderão receber benefícios fiscais, mediante a redução de até 50%
do valor do imposto imobiliário.
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Parágrafo único, O proprietário do imóvel a que se refere o “caput” do artigo,
deverá firmar perante a Secretaria Municipal do Meio Ambiente termo de
compromisso de preservação o qual será averbado na matrícula no imóvel no
registro imobiliário competente, sendo vedada sua alteração nos casos de
transmissão do imóvel.
ART.42º, Os proprietários de terrenos integrantes do Setor Especial de
Áreas Verdes receberão a título de estímulo à preservação, isenção do imposto
imobiliário ou redução proporcional ao índice de área verde existente no imóvel,
conforme a seguinte tabela:
COBERTURA FLORESTADA (%)

ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO IPTU (%)

Acima de 80

100

de 50 a 80

80

de 30 a 49
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CAPÍTULO V
DA EDUCAÇAO AMBIENTAL
ART.43º, A Educação Ambiental é considerada um instrumento
indispensável para a consecução dos objetivos de preservação e conservação
ambiental estabelecidas na presente lei.
ART.44º, O Município criará condições que garantam a implantação de
programas de Educação Ambiental, assegurando o caráter interinstitucional das
ações desenvolvidas.
ART.45º, A Educação Ambiental ser promovida:
I. Na Rede Municipal de Ensino, em todas as áreas do conhecimento e no
decorrer de todo processo educativo em conformidade com os currículos e
programas elaborados pela Secretaria Municipal da Educação em articulação
com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
II. Para os outros segmentos da sociedade, em especial àqueles que
possam atuar como agentes multiplicadores através dos meios de comunicação e
por meio de atividades desenvolvidas por órgãos e entidades do Município.
III. Junto às entidades e Associações Ambientalistas, por meio de atividades
de orientação técnica.
IV. Por meio de instituições específicas existentes ou que venham a ser
criadas com este objetivo.
ART.46º, Fica instituído a Semana do Meio Ambiente que será comemorada
nas escolas, estabelecimentos públicos e por meio de campanhas junto à
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comunidade, através de programações educativas, na primeira semana de junho
de cada ano.
Parágrafo único, No dia 22 de abril de cada ano será comemorado o Dia da
Terra, no dia 21 de setembro, o Dia da Árvore e no dia 05 de outubro, o Dia da
Ave.
CAPÍTULO VI
DA PROCURADORIA AMBIENTAL
ART.47º, A Secretaria Municipal do Meio Ambiente manterá setor
especializado em tutela ambiental, defesa de interesses difusos, do patrimônio
histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e urbanístico, como forma de apoio
técnico-jurídico à implementação dos objetivos desta lei e demais normas
ambientais vigentes.
CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÃO E PENALIDADES
SEÇÃO I
DA FISCALIZAÇÃO
ART.48º, Para a realização das atividades decorrentes do disposto nesta lei
e seus regulamentos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente poderá utilizar-se,
além dos recursos técnicos e funcionários de que dispõe, do concurso de outros
órgãos ou entidades públicas ou privadas, mediante convênios.
ART.49º, Os funcionários públicos da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente deverão ter qualificação profissional específica, exigindo-se para sua
admissão concurso público de provas e títulos.
ART.50º, São atribuições dos funcionários públicos municipais encarregados
da fiscalização ambiental:
a) Realizar levantamentos, vistorias e avaliações;
b) Efetuar medições e coletas de amostras para analises técnicas e de
controle;
c) Proceder inspeções e visitas de rotina, bem como para apuração de
irregularidades e infrações;
d) Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;
e) Lavrar notificação e auto de infração.
Parágrafo único, No exercício da ação fiscalizadora, os técnicos terão a
entrada franqueada nas dependências das fontes poluidoras localizadas, ou a se
instalarem no Município, onde poderão permanecer pelo tempo que se fizer
necessário.
ART.51º, Nos casos de embaraço à ação fiscalizadora, as autoridades
policiais deverão prestar auxílio aos agentes fiscalizadores para a execução da
medida ordenada.
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SEÇÃO II
DAS INFRAÇÕES
ART.52º, Constitui infração toda a ação ou omissão, voluntária ou não, que
importe inobservância de determinações legais relativas a proteção da qualidade
do meio ambiente.
Parágrafo único, Toda e qualquer infração ambiental deverá ser informada à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
ART.53º, A apuração ou denúncia de qualquer infração dará origem à
formação de processos administrativos.
Parágrafo único, O processo administrativo será instruído com os seguintes
elementos:
a) Parecer técnico;
b) Cópia da Notificação;
c) Outros documentos indispensáveis à apuração e julgamento do
processo;
d) Cópia do Auto de Infração;
e) Atos e documentos de defesa apresentados pela parte infratora;
f) Decisão, no caso de recurso;
g) Despacho de aplicação da pena.
ART.54º, O Auto de Infração será lavrado pela autoridade ambiental que a
houver constatado, devendo conter:
a) nome da pessoa física ou jurídica autuada e respectivo endereço;
b) Local, hora e data da constatação da ocorrência;
c) Descrição da infração e menção ao dispositivo legal ou regulamentar
transgredido;
d) Penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que
autoriza a sua imposição;
Ciência do autuado de que responderá pelo fato em processo administrativo;
Assinatura da autoridade competente;
Assinatura do autuado, ou na ausência ou recusa, de duas testemunhas e
do autuante;
Prazo para o recolhimento da multa, quando aplicada, no caso do infrator
abdicar do direito de defesa;
Prazo para interposição de recurso de 30 dias.
ART.55º, Os servidores ficam responsáveis pelas declarações que fizerem
nos autos de infração, sendo passíveis de punição por falta grave, em caso de
falsidade ou omissão dolosa.
ART.56º,O infrator será notificado para ciência da infração:
I. Pessoalmente;
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II. Pelo correio, via A.R.;
III. Por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.
Parágrafo 1º, Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a exarar
ciência deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela
autoridade que efetuou a notificação.
Parágrafo 2º, O edital referido no inciso III deste artigo, será publicado, na
imprensa oficial, e em jornal de circulação considerando-se efetivada a notificação
05 (cinco) dias após a publicação.
ART.57º, Apresentada ou não a defesa, ultimada a instrução do processo e
uma vez esgotados os prazos para recurso, a autoridade ambiental proferirá a
decisão final, dando o processo por concluso, notificando o infrator.
ART.58º, Mantida a decisão condenatória, total ou parcial, caberá recurso
para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, no prazo de 10 dias da ciência ou
publicação.
ART.59º, Os recursos interpostos das decisões não definitivas terão efeito
suspensivo relativo ao pagamento de penalidade pecuniária, não impedindo a
imediata exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente.
ART.60º, Quando aplicada a pena de multa, esgotados os recursos
administrativos, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento, recolhendo o respectivo valor ao
Tesouro.
Parágrafo 1º,O valor estipulado da pena de multa cominado no auto de
infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes por ocasião da intimação
para o seu pagamento.
Parágrafo 2º,A notificação para o pagamento da multa será feito mediante
registro postal ou por meio de edital publicado na imprensa oficial, se não
localizado o infrator.
Parágrafo 3º,O não recolhimento da multa, dentro do prazo fixado neste
artigo, implicará na sua inscrição em dívida ativa e demais cominações contidas
na legislação tributária municipal.
ART.61º, As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem
ambiental prescrevem em 05 (cinco) anos.
Parágrafo único, A prescrição interrompe-se pela notificação ou outro ato da
autoridade competente que objetiva a sua apuração e conseqüente imposição de
pena.
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SEÇÃO III
DAS PENALIDADES
ART.62º, A pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que
infringir qualquer dispositivo desta lei, seus regulamentos e demais normas dela
decorrentes, fica sujeita às seguintes penalidades, independente da reparação do
dano ou de outras sanções civis ou penais:
I. Advertência por escrito, em que o infrator será notificado para fazer cessar
a
irregularidade, sob pena de imposição de outras sanções previstas nesta lei;
II. Multa de 01 (uma) a 1.000 (um mil) UFC;
III. Suspensão de atividades, até correção das irregularidades salvo os
casos reservados a competência da União;
IV. Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo
Município;
V. Apreensão do produto;
VI. Embargo da obra;
VII. Cassação do alvará e licença concedidas, a ser executadas pelos
órgãos competentes do Executivo.
Parágrafo 1º, As penalidades previstas neste artigo serão objeto de
especificação em regulamento, de forma a compatibilizar penalidade com a
infração cometida, levando-se em consideração sua natureza, gravidade e
conseqüência para a coletividade, podendo ser aplicada a um mesmo infrator,
isolada ou cumulativamente.
Parágrafo 2º, Nos casos de reincidência, as multas, a critério da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, poderão ser aplicadas por dia ou em dobro.
Parágrafo 3º, Responderá pelas infrações que, por qualquer modo as
cometer, concorrer para sua prática, ou delas se beneficiar.
Parágrafo 4º, As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das que, por
força de lei, possam também ser impostas por autoridades federais ou estaduais.
ART.63º, A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente:
I. Nas infrações leves, de 01 (uma) a 100 (cem Unidades Fiscais do
Município);
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II. Nas infrações graves de 101 (cento e uma) a 250 (duzentos e cinqüenta)
Unidades Fiscais do município;
III. Nas infrações muito graves, de 251 (duzentos e cinqüenta e uma) a 500
(quinhentas) Unidades Fiscais do Município;
IV. Na infrações gravíssimas, de 501 (quinhentos e uma) a 1.000 (mil)
Unidades Fiscais do Município.
Parágrafo 1º, Atendido o disposto neste artigo, na fixação do valor da multa
a autoridade levará em conta a capacidade econômica do infrator.
Parágrafo 2º, As multas poderão ter a sua exigibilidade suspensa quando o
infrator, por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, se
compromete a corrigir e interromper a degradação ambiental.
Parágrafo 3º, Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa
poderá ter uma redução de até 90% (noventa por cento) do seu valor original.
Parágrafo 4º, As penalidades pecuniárias poderão ser transformadas em
obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
ART.64º, Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas de
emergência, a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir
sua continuidade em caso de grave ou iminente risco para vidas humanas ou
recursos ambientais.
Parágrafo único, Para a execução das medidas de emergência de que trata
este artigo, poderá ser reduzida ou impedida, durante o período crítico, a
atividade de qualquer fonte poluidora na área atingida pela ocorrência,
respeitadas as competências da União e do Estado.
ART.65º, Poderão ser apreendidos ou interditados pelo poder público,
através da secretaria Municipal do Meio Ambiente, os produtos potencialmente
perigosos para a saúde pública e para o ambiente.
ART.66º, Quando convier, as áreas de proteção ambiental poderão ser
desapropriadas pelo Poder Público.
ART.67º, Fica a Secretaria Municipal do Meio Ambiente autorizada a expedir
as normas técnicas, padrões e critérios a serem aprovados pelo Conselho
Municipal do Meio Ambiente, destinadas a completar esta lei e regulamentos.
ART.68º, O Poder Executivo, mediante decreto, regulamentará os
procedimentos fiscalizatórios necessários à implementação desta lei e demais
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normas pertinentes, num prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da
publicação desta.
ART.69º, Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Lei n.º 7.447, de 18 de abril de 1990, o Artigo 3º da Lei n.º 5.263, de 15 de
dezembro de 1975, Decreto n.º 400, de 09 julho de 1976, e demais disposições
em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 19 de dezembro de 1991.

JAIME LERNER
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto n.º 380/93
“Dispõe sobre Unidades de Interesse
Especial de Preservação - UIEP e
estabelece
critérios
para
a
concessão de incentivos, visando
sua restauração e manutenção, nos
termos da Lei n.º 6.337/82.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, usando de suas atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal n.º
6.337, de 28 de setembro de 1982; e
Considerando as comemorações dos 300 Anos da Cidade de Curitiba;
Considerando que dentro deste contexto é desejável que a população
irmanada com a Prefeitura Municipal de Curitiba, participe de maneira ativa e
direta na preservação e restauração de imóveis da mais elevada importância
cultural, histórica e arquitetônica;
Considerando a intenção desta administração de promover parcerias para a
realização de seu programa de governo, com a concessão recíproca e
compensatória de determinados incentivos, decreta:
ART. 1º, O Município de Curitiba concederá, na forma do presente Decreto,
incentivos para a restauração e preservação de imóveis de Interesse Especial de
Preservação - UIEP, obedecendo o previsto na Lei Municipal n.º 6.337 de 28 de
setembro de 1982.
Parágrafo único, As Unidades de Interesse Especial de Preservação - UIEP,
serão definidas pela Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC.
ART. 2º, Os incentivos que trata o Artigo 1º consistem na concessão de
parâmetros, por transferência de potencial construtivo conforme estabelecido na
legislação em vigor, nas resoluções de Conselho Municipal do Urbanismo - CMU,
e na regulamentação específica de cada unidade de Interesse Especial de
Preservação - UIEP, mediante a aquisição de cotas de potencial construtivo de
cada Unidade de Interesse Especial de Preservação - UIEP, fixadas pela
Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC.
Parágrafo único, Os processos do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU
à seu critério, podem ser encaminhados à Comissão de Avaliação do Patrimônio
Cultural - CAPC para análise da aplicação dos benefícios.

56

Prefeitura Municipal de Curitiba
ART. 3º, Caberá à Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC
analisar as solicitações dos representantes das Unidades de Interesse Especial
de Preservação - UIEP, de forma a receber os benefícios deste Decreto.
Parágrafo único, Cada Unidade de Interesse Especial de Preservação UIEP terá fixado em regulamentação específica, o número de cotas relacionado
ao seu potencial construtivo, necessário à sua restauração.
ART. 4º, A solicitação para aquisição dos incentivos deverá ser feita através
de requerimento à Prefeitura Municipal de Curitiba, que apreciará o pedido,
ouvida a Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC.
Parágrafo único, Deferida a solicitação a Comissão de Avaliação do
Patrimônio Cultural - CAPC emitirá certidão com o incentivo concedido mediante
a comprovação da aquisição das cotas estipuladas.
ART. 5º, A certidão de concessão de potencial construtivo terá prazo de
validade de 03 (três) anos contados a partir da data de sua emissão.
ART. 6º, Ao Município será assegurado o comparecimento na celebração
dos contratos de restauração, na qualidade interveniente anuente, visando
assegurar-lhe a possibilidade de acompanhar e fiscalizar as obras de restauro,
bem como a efetiva aplicação dos recursos provenientes das cotas de potencial
construtivo estabelecidas em regulamentação específica.
ART. 7º, À critério da Prefeitura Municipal de Curitiba, o potencial concedido
às Unidades de Interesses Especiais - UIEP, nas condições estabelecidas neste
decreto e demais regulamentações, poderá ser restabelecido após um período
não inferior a 10 (dez) anos.
ART. 8º, Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 15 de março de 1993.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO EDUARDO MATTANA CAROLLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto n.º 381/93
“Define como Unidade de Interesse
Especial de Preservação - UIEP a
Catedral Metropolitana de Curitiba, a
sede da Sociedade Garibaldi e o
Edifício Central da Universidade
Federal do Paraná na Praça Santos
Andrade e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o contido na Lei
Municipal n.º 6.337, de 28 de setembro de 1982, no Decreto n.º 380 de 15 de
março de 1993, e na Resolução da Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural
do dia 15 de março de 1993, que indicou os imóveis abaixo relacionados como
Unidades de Interesse Especial de Preservação - UIEP, e
Considerando que os mesmos já figuram como Unidades de Interesse de
Preservação do Município, decreta:
ART. 1º, Ficam definidas como Unidades de Interesse Especial de
Preservação - UIEP: a Catedral Metropolitana de Curitiba, Indicação Fiscal n.º 11063-001; a sede da Sociedade Garibaldi, Indicação Fiscal n.º 11-040-001 e o
Edifício Central da Universidade Federal do Paraná na Praça Santos Andrade,
Indicação Fiscal n.º 12-027-001.
ART. 2º, Ficam definidos, como segue, os seguintes potenciais construtivos
a serem transferidos, representando partes ou totais:
I. Catedral Metropolitana de Curitiba:
6.850,00m2, (seis mil, oitocentos e cinqüenta metros quadrados)
II. Sociedade Garibaldi:
3.100,00m2, (três mil e cem metros quadrados)
III. Universidade Federal do Paraná:
5.200,00m2, (cinco mil e duzentos metros quadrados)
ART. 3º, As condições de transferência dos potenciais construtivos serão
objeto de regulamentação específica.
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ART. 4º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 15 de março de 1993.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO EDUARDO MATTANA CAROLLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto n.º 425/93
“Dispõe sobre a forma de concessão
de incentivos da Unidade de
Interesse Especial de Preservação UIEP Catedral Metropolitana de
Curitiba
estabelecidos
nos
os
Decretos n. 380 e 381/93.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e considerando:
A necessidade de se disciplinar a forma de transferência de potencial das
Unidades de Interesse Especial de Preservação,
A característica comercial dos setores especiais de vias coletoras e de
penetração,
Que é política do Município o incentivo aos usos habitacionais como forma
de revitalização da Zona Central e o incentivo aos usos comerciais e de serviços
nos Setores Estruturais, face a infra-estrutura instalada e previsão de expansão
das atividades do centro tradicional, decreta:
ART. 1º, O potencial construtivo transferível da Catedral Metropolitana de
Curitiba fixado pelo Decreto n.º 381/93 é de 6.850,00m2 (seis mil e oitocentos e
cinqüenta metros quadrados), correspondendo a 6.850 (seis mil e oitocentos e
cinqüenta) cotas de 1,00m2 (um metro quadrado) cada uma.
Parágrafo único, O valor de cada cota será de 10 UPF (dez Unidades
Padrão de Financiamento).
ART. 2º, Caberá a Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC
fixar o número de cotas a ser adquirida em função do incentivo concedido em
cada caso.
ART. 3º, O potencial construtivo a ser transferido da Catedral Metropolitana
de Curitiba situada no Setor Histórico, para as demais zonas ou setores, será
resultante da multiplicação do índice estabelecido no Artigo 4º deste decreto
sobre a área a ser transferida, ouvida a Comissão de Avaliação do Patrimônio
Cultural - CAPC, de acordo com os parâmetros indicados nos Anexos I e III, parte
integrante deste Decreto.
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ART. 4º, Ficam estabelecidos os seguintes índices para o calculo do
potencial construtivo de que trata o Artigo 3º:
I. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento 5 (cinco) o
índice será de 0,52 (cinqüenta e dois centésimos);

II. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento, 2 (dois) o
índice será de 1,3 (um vírgula três);
III. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento maior que 1
(um) e menor do que 2 (dois) o índice será de 1,95(um vírgula noventa e cinco);
IV. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento 1 (um) o
índice será de 2,6 (dois vírgula seis);
ART. 5º, Poderá ser admitida transferência do potencial construtivo da
Catedral Metropolitana de Curitiba para uso comercial e de serviços nos terrenos
situados nos Setores Especiais das Vias Coletoras ou de Penetração,
obedecendo os parâmetros indicados no Anexo III e demais determinações
legais.
Parágrafo 1º, Não será admitida a transferência de potencial construtivo
para uso comercial nos terrenos com frente para a Avenida Manoel Ribas no
trecho compreendido entre a Rua José Casagrande até o seu final.
Parágrafo 2º, O potencial comercial a ser transferido será igual à metade da
área construída comercial computável a ser edificada no terreno ou à soma das
áreas acima do 2º pavimento, prevalecendo a maior condição.
Parágrafo 3º, O valor das cotas a serem adquiridas deverá corresponder ao
valor de terreno na zona, equivalente à área comercial estabelecida no Parágrafo
2º, deste artigo.
Parágrafo 4º, As avaliações, a serem efetuadas pela Secretaria Municipal de
Finanças, obedecerão os critérios definidos na Lei n.º 7.291, de 12 de dezembro
de 1988, utilizados para a apuração do imposto de Transmissão Intervivos de
Bens Imóveis - ITBI.
Parágrafo 5º, Para as Zonas ZR-1, ZR-2, ZR-3, SR-1 e SR-2 o número de
cotas a ser adquirida deverá corresponder a no mínimo 75% do valor avaliado.
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ART. 6º, Para os Setores Estruturais será admitida a transferência do
potencial construtivo de que trata este decreto, até o máximo de 2 (dois)
coeficientes do terreno que irá absorver o potencial, exclusivamente para o uso
de comércio e serviço, ficando estabelecido o índice de 0,65 (sessenta e cinco
centésimos) para o cálculo do potencial a ser transferido, ouvida a Comissão de
Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC.
ART. 7º, Para absorção do Potencial Construtivo de que trata o presente
Decreto, deverão ser atendidos os parâmetros construtivos constantes nos
Anexos I, II e Ill e deliberações do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU e
Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC.
ART. 8º, Não será permitida a transferência de potencial construtivo para:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Zona Residencial 1;
Zona Agrícola;
Área de Proteção Ambiental do Passaúna e Iguaçú;
Setor Especial do Parque Bacacheri;
Setor Especial das Vias de Ligação Prioritária, e
CIC.

ART. 9º, Em nenhuma hipótese será admitida a concessão de transferência
de potencial acima dos índices estabelecidos neste decreto.
ART. 10º, Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Avaliação
do Patrimônio Cultural - CAPC e Conselho Municipal de Urbanismo - CMU.
ART. 11º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 13 de abril de 1993.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO EDUARDO MATTANA CAROLLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I
USO HABITACIONAL
ZONA

COEF.

ÍNDICE

COEF.
MÁX

TAXA
OCUP.
MÁX

RECUO
FRONTAL

N.º
PAV

AFASTAMENTO DAS DIVISAS
(m) MÍN

ZR-2

1

2,6

1,5

50%

5,00

3

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos permitido
edificar nas divisas laterais até
20% da profundidade média em
trechos não superiores a 12,00m
devendo o restante da edificação
estar afastada em no mínimo
2,00m de todas as divisas desde
que atendidas as áreas de
iluminação e ventilação previstas
no regulamento de edificações.

ZR-3
CONECTORA 5

1,33

1,95

1,8

2/3

5,00

4

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos permitido
edificar nas divisas laterais até
20% da profundidade média em
trechos não superiores a 12,00m
devendo o restante da edificação
estar afastada em no mínimo
2,50m de todas as divisas desde
que atendidas as áreas de
iluminação e ventilação previstas
no regulamento de edificações.

CONECTORA
1, 2, 3, 4
(3)

1,5

1,95

2

50%

5,00

6

Mais de 4 pavimentos 2 (s=5)

ZR-4 (2)
SEREC (2)
C. CÍVICO
(demais vias) (2)

2

1,30

2,5

50%

5,00

8

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos: 2,80m soma
7,00m
(1)

ZR-4
(Batel, Alto do São
Francisco,
Centro/Mercês, Alto da
Rua XV)
(2)

2

1,30

3

50%

5,00

10

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos: 3,20m soma
8,00m
(1)

ZC
(2)

5

0,52

7,5

100%
térreo
2/3 nos
demais

Cone
da
Aeron.

Observações:
(1) Na área compreendida pelas Ruas Visconde de Nacar, Cruz Machado, José Bonifácio,
Travessa Nestor de Castro e Rua Augusto Stellfeld, até a profundidade de 40m (quarenta
metros) os afastamentos das divisas e recuos frontais serão da seguinte forma:
• Afastamento das divisas:
a) Facultado.
• Recuo frontal do pavimento térreo:
a) Facultado.
• Demais pavimentos:
a) 5 m.
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(2) Os terrenos com frente para as ruas bloqueadas ao tráfego de veículos, total ou parcialmente,

as edificações obedecerão aos seguintes critérios:
• Altura máxima:
a) 5 pavimentos.
• Proibida área destinada a estacionamento.
(3) Nos terrenos indicados na observação (2) da tabela II do Decreto n.º 578/90, serão aplicados
os parâmetros previstos para ZR-4.
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ANEXO II
Para efeitos de delimitações das zonas citadas no item II do Artigo 5º,
consideram-se os seguintes perímetros:
a) Zona Residencial 4 do Batel:
• Início na confluência da Rua Desembargador Motta com Avenida Visconde
de Guarapuava, seguindo por esta até a Rua Francisco Rocha, por esta até
a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Desembargador Motta e por esta
até o ponto de início.
b) Zona Residencial 4 do Alto do São Francisco:
• Início na confluência das Ruas Cruz Machado com Visconde de Nacar
seguindo por esta até a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Dr. Kellers,
contornando pelo sul a Praça João Cândido e a Praça Garibaldi, e
prosseguindo pela Rua Claudino dos Santos até o Largo Coronel Enéas,
prosseguindo pela Rua José Bonifácio até a Praça Tiradentes, contornandoa pela face norte e prosseguindo pela Rua Cruz Machado, até o ponto
inicial, ficando expressamente excluídos desse perímetro os lotes
integrantes do Setor Histórico.
c) Zona Residencial 4 do Centro/Mercês:
• Início na confluência da Rua Visconde de Nacar com Alameda Carlos de
Carvalho, seguindo por esta até a Rua Desembargador Motta, por esta até a
Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Visconde de Nacar e por esta até o
ponto de início.
d) Zona Residencial 4 do Alto da Glória:
• Início na confluência da Rua da Glória com Avenida João Gualberto,
seguindo por esta até a Praça 19 de Dezembro, passando pelo
prolongamento da Rua Inácio Lustosa e prosseguindo pela Avenida Cândido
de Abreu, por esta até a Rua Lysímaco Ferreira da Costa, por esta até a
Rua Ivo Leão, por esta até a Avenida João Gualberto, e por esta até o ponto
de início ficando expressamente excluídos desse perímetro os lotes
integrantes do Setor Especial do Centro Cívico.
e) Zona Residencial 4 do Alto da Rua XV:
• Início na confluência da Avenida Visconde de Guarapuava com a Rua Dr.
Faivre, seguindo por esta até a Rua Conselheiro Araújo, por esta até a Rua
Ubaldino do Amaral, por esta até a Avenida Visconde de Guarapuava, e por
esta até o ponto de início.
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VIAS COLETORAS E VIAS DE PENETRAÇÃO

ANEXO III
USO COMERCIAL
ZONA

COEF.
ZONA

ÍNDICE

ZR-1
SR-2

1

1

ZR-2
SR-1 (2)

1

ZR-3

COEF.
TAXA
MÁX OCUP. MÁX

RECUO
FRONTAL

N.º PAV

AFASTAMENTO
DAS DIVISAS (m)
MÍN

50%

5,00

4

Facultado no
pavimento térreo
Demais
pavimentos: 2,50m

1

50%

5,00

4

Facultado no
pavimento térreo
Demais
pavimentos: 2,50m

1,33

1,33

2/3

5,00

4

Facultado no
pavimento térreo
Demais
pavimentos: 2,50m

CONECTO
RA
1, 2, 3, 4
(1)

1,5

1,5

50%

5,00

4

Facultado no
pavimento térreo
Demais
pavimentos: 2,50m

ZR-4
SEREC
C. CÍVICO

2

2

50%

5,00

6

Mais de 4
pavimentos
2 (s=5)

Decreto
579/90

Cone da
Aeron.

Decreto 579/90

S. ESTR.

4

0,65

6

Decreto
579/90

ZC (3)

5

0,52

6

100% térreo
2/3 nos
demais

Cone da
Aeron.

Observações:
Nos terrenos indicados na observação (2) da tabela II do Decreto n.º 578/90, serão validos os
parâmetros de ZR-4.
(2) Exceto no trecho da Avenida Manoel Ribas compreendido entre a Rua José Casagrande até o
seu final.
(3) Nos terrenos com frente para as ruas bloqueadas ao tráfego de veículos, total ou
parcialmente, as edificações obedecerão aos seguintes critérios.
•
Altura máxima: 5 pavimentos.
•
Proibida área destinada a estacionamento.

(1)
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Decreto n.º 660/93
“Dispõe sobre a forma de concessão
de incentivos das Unidades de
Interesse Especial de Preservação UIEP - SOCIEDADE GARIBALDI estabelecidos nos Decretos 380/93 e
391/93.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
•

Considerando a necessidade de se disciplinar a forma de transferência de
Potencial das Unidades de Interesse Especial de Preservação, e

•

Considerando a característica comercial dos setores especiais de vias
coletoras e de penetração e

•

Considerando que é política do Município o incentivo aos usos
habitacionais como forma de revitalização da Zona Central e o incentivo
aos usos comerciais e serviços nos setores estruturais como garantia da
ampliação da Zona Central, decreta:

ART. 1º, O potencial construtivo transferível da Sociedade Garibaldi fixado
pelo Decreto n.º 391/93 é de 3.100,00m2 (três mil e cem metros quadrados),
correspondendo a 3.100 (três mil e cem) cotas de 1,00m2 (um metro quadrado)
cada uma.
Parágrafo único, O valor de cada cota será de 10 (dez) UPF - Unidades
Padrão de Financiamento.
ART. 2º, Caberá a Comissão de Avaliação de Patrimônio Cultural - CAPC fixar o número de cotas a serem adquiridas em função do incentivo concedido em
cada caso.
ART. 3º, O Potencial construtivo a ser transferido da Sociedade Garibaldi,
situada no Setor Histórico, para as demais zonas ou setores, será resultante da
multiplicação do índice estabelecido no Artigo 4º deste decreto sobre a área a ser
transferida, ouvida a Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC, de
acordo com os parâmetros indicados nos Anexos I e III, parte integrante deste
Decreto.
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ART. 4º,
Ficam estabelecidos os seguintes índices para a cálculo do
potencial construtivo de que trata o Artigo 3º.
I. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento 5 (cinco) o
índice será de 0,52 (cinqüenta e dois centésimos).

II. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento 2 (dois) o
índice será de 1,3 (um vírgula três).
III. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento maior do
que 1 (um) e menor do que 2 (dois) o índice será de 1,95 (um vírgula noventa e
cinco);
IV. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento 1 (um) a
índice será de 2,6 (dois vírgula seis).
ART. 5º, Poderá ser admitida transferência de potencial construtivo da
Sociedade Garibaldi para uso comercial o de serviços nos terrenos situados nos
Setores Especiais das Vias Coletoras ou de Penetração, obedecendo os
parâmetros indicados no Anexo III e demais determinações legais.
Parágrafo 1º, Não será admitida a transferência do potencial construtivo
para uso comercial nos terrenos com frente para a Avenida Manoel Ribas, no
trecho compreendido entre a Rua José Casagrande até o seu final.
Parágrafo 2º, O potencial comercial a ser transferido será igual à metade da
área construída comercial computável a ser edificada no terreno ou à soma das
áreas acima do 2º pavimento, prevalecendo a maior condição.
Parágrafo 3º, O valor das cotas a serem adquiridas deverá corresponder ao
valor de terreno na zona, equivalente a área comercial estabelecida no Parágrafo
segundo deste artigo.
Parágrafo 4º, Para as Zonas ZR-1, ZR-2, ZR-3, SR-1 e SR-2 a número de
cotas a ser adquirida deverá corresponder a no mínimo 75% (setenta e cinco por
cento) do valor avaliado.
ART. 6º, Para os Setores Estruturais, será admitida a transferência do
potencial construtivo de que trata este decreto até o máxima de 2 (dois)
coeficientes do terreno que irá absorver o potencial, exclusivamente para uso de
comércio e serviço, ficando estabelecido o índice de 0,65 (sessenta e cinco
centésimos) para o cálculo do potencial a ser transferido, ouvida a Comissão de
Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC.

68

Prefeitura Municipal de Curitiba
ART. 7º, Para absorção do Potencial Construtivo de que trata o presente
Decreto, deverão ser atendidos os parâmetros construtivos constantes nos
Anexos I, II e III e deliberações do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU e
Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC.
ART. 8º, Não será Permitida a transferência de potencial construtivo para:
I. Zona Residencial I, via normal;
II. Zona Agrícola
III. Área de Proteção Ambiental do Passaúna e Iguaçú;
IV. Setor Especial do Parque Bacacheri;
V. Setor Especial das Vias de Ligação Prioritária.
ART. 9º, Em nenhuma hipótese será admitida a concessão de transferência
de potencial acima dos índices estabelecidos neste Decreto.
ART. 10º, Dos casos omissos serão analisados pela Comissão de Avaliação
do Patrimônio Cultural - CAPC e Conselho Municipal de Urbanismo - CMU.
ART. 11º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 1º de julho de 1993.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO EDUARDO MATTANA CAROLLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I
USO HABITACIONAL
ZONA

COEF.

ÍNDICE

COEF.
MÁX

TAXA
OCUP.
MÁX

RECUO
FRONTAL

N.º
PAV

AFASTAMENTO DAS DIVISAS
(m) MÍN

ZR-2

1

2,6

1,5

50%

5,00

3

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos permitido
edificar nas divisas laterais até
20% da profundidade média em
trechos não superiores a 12,00m
devendo o restante da edificação
estar afastada em no mínimo
2,00m de todas as divisas desde
que atendidas as áreas de
iluminação e ventilação previstas
no regulamento de edificações.

ZR-3
CONECTORA 5

1,33

1,95

1,8

2/3

5,00

4

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos permitido
edificar nas divisas laterais até
20% da profundidade média em
trechos não superiores a 12,00m
devendo o restante da edificação
estar afastada em no mínimo
2,50m de todas as divisas desde
que atendidas as áreas de
iluminação e ventilação previstas
no regulamento de edificações.

CONECTORA
1, 2, 3, 4
(3)

1,5

1,95

2

50%

5,00

6

Mais de 4 pavimentos 2 (s=5)

ZR-4 (2)
SEREC (2)
C. CÍVICO
(demais vias) (2)

2

1,30

2,5

50%

5,00

8

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos: 2,80m soma
7,00m
(1)

ZR-4
(Batel, Centro, Mercês,
Alto da Glória, Alto da
Rua XV)
(2)

2

1,30

3

50%

5,00

10

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos: 3,20m soma
8,00m
(1)

ZC
(2)

5

0,52

7,5

100%
térreo
2/3 nos
demais

Cone
da
Aeron.

Observações:
(1) Na área compreendida pelas Ruas Visconde de Nacar, Cruz Machado, José Bonifácio,

Travessa Nestor de Castro e Rua Augusto Stellfeld, até a profundidade de 40m (quarenta
metros) os afastamentos das divisas e recuos frontais serão da seguinte forma:
• Afastamento das divisas: Facultado
• Recuo frontal do pavimento térreo: Facultado.
• Demais pavimentos: 5m.
(2) Os terrenos com frente para as ruas bloqueadas ao tráfego de veículos, total ou parcialmente,
as edificações obedecerão aos seguintes critérios:
•
Altura máxima: 5 pavimentos.
•
Proibida área destinada a estacionamento.
(3) Nos terrenos indicados na observação (2) da tabela II do Decreto n.º 578/90, serão aplicados
os parâmetros previstos para ZR-4.
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ANEXO II
Para efeitos de delimitações nas zonas citadas no item II do Artigo 5º,
consideram-se os seguintes perímetros:
a) Zona Residencial 4 do Batel:
• Início na confluência da Rua Desembargador Motta com Avenida Visconde
de Guarapuava, seguindo por esta até a Rua Francisco Rocha, por esta até
a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Desembargador Motta e por esta
até o ponto de início.
b) Zona Residencial 4 do Alto do São Francisco:
• Início na confluência das Ruas Cruz Machado com Visconde de Nacar,
seguindo por esta até a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Dr. Kellers,
contornando pelo sul a Praça João Cândido e a Praça Garibaldi, e
prosseguindo pela Rua Claudino dos Santos até o Largo Coronel Enéas,
prosseguindo pela Rua José Bonifácio até a Praça Tiradentes, contornandoa pela face norte e prosseguindo pela Rua Cruz Machado, até o ponto
inicial, ficando expressamente excluídos desse perímetro os lotes
integrantes do Setor Histórico.
c) Zona Residencial 4 do Centro/Mercês:
• Início na confluência da Rua Visconde de Nacar com Alameda Carlos de
Carvalho, seguindo por esta até a Rua Desembargador Motta, por esta até a
Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Visconde de Nacar e por esta até o
ponto de início.
d) Zona Residencial 4 do Alto da Glória:
• Início na confluência da Rua da Glória com Avenida João Gualberto,
seguindo por esta até a Praça 19 de Dezembro, passando pelo
prolongamento da Rua lnácio Lustosa e prosseguindo pela Avenida Cândido
de Abreu, por esta até a Rua Lysímaco Ferreira da Costa, por esta até a
Rua Ivo Leão, por esta até a Avenida João Gualberto, e por esta até o ponto
de início, ficando expressamente excluídos desse perímetro os lotes
integrantes do Setor Especial do Centro Cívico.
e) Zona Residencial 4 do Alto da Rua XV:
• Início na confluência da Avenida Visconde de Guarapuava com a Rua Dr.
Faivre, seguindo por esta até a Rua Conselheiro Araújo, por esta até a Rua
Ubaldino de Amaral, por esta até a Avenida Visconde de Guarapuava, e por
esta até a ponto de início.
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VIAS COLETORAS E VIAS DE PENETRAÇÃO

ANEXO III
USO COMERCIAL
ZONA

COEF.
ZONA

ÍNDICE

ZR-1
SR-2

1

1

ZR-2
SR-1 (2)

1

ZR-3

COEF.
TAXA
MÁX OCUP. MÁX

RECUO
FRONTAL

N.º PAV

AFASTAMENTO
DAS DIVISAS (m)
MÍN

50%

5,00

4

Facultado no
pavimento térreo
Demais
pavimentos: 2,50m

1

50%

5,00

4

Facultado no
pavimento térreo
Demais
pavimentos: 2,50m

1,33

1,33

2/3

5,00

4

Facultado no
pavimento térreo
Demais
pavimentos: 2,50m

CONECTO
RA
1, 2, 3, 4

1,5

1,5

50%

5,00

4

Facultado no
pavimento térreo
Demais
pavimentos: 2,50m

ZR-4
SEREC
C. CÍVICO

2

2

50%

5,00

6

Mais de 4
pavimentos
2 (s=5)

Decreto
579/90

Cone da
Aeron.

Decreto 579/90

S. ESTR.

4

0,65

6

Decreto
579/90

ZC (3)

5

0,52

6

100% térreo
2/3 nos
demais

Cone da
Aeron.

Observações:
Nos terrenos indicados na observação (2) da tabela II do Decreto n.º 578/90, serão validos
os parâmetros de ZR-4.
(2)
Exceto no trecho da Avenida Manoel Ribas compreendido entre a Rua José Casagrande
até o seu final.
(3)
Nos terrenos com frente para as ruas bloqueadas ao tráfego de veículos, total ou
parcialmente, as edificações obedecerão aos seguintes critérios:
• Altura máxima:
a) 5 pavimentos
• Proibida área destinada a estacionamento.
(1)
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Lei n.º 8.471/94
“Dispõe sobre a publicidade ao ar
livre”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
ART. 1º, A publicidade ao ar livre reger-se-á pelas disposições desta lei.
ART. 2º, Considera-se publicidade ao ar livre a veiculada por meio de
letreiros ou anúncios, visíveis ao público.
Parágrafo 1º, Considera-se letreiros as indicações colocadas no próprio local
onde a atividade é exercida, desde que contenham apenas o nome do
estabelecimento, a marca ou logotipo, a atividade principal, endereço e telefone.
Parágrafo 2º, Consideram-se anúncios as indicações de referência a
produtos, serviços ou atividades por meio de placas, cartazes, painéis ou
similares instalados em locais estranhos, onde a atividade é exercida.
ART. 3º, A publicidade, em imóveis edificados ou não, dependerá de licença
expedida, sempre a título precário, pela Secretaria Municipal de Urbanismo.
ART.4º, Os requerimentos de licença para instalação de publicidade
deverão indicar:
I LETREIROS
a) Alvará de licença para localização no Município;
b) Local de exibição com endereço completo, indicação fiscal e nome do
proprietário;
c) Natureza do material a ser empregado;
d) Dimensões;
e) Inteiro teor dos dizeres;
f) Disposições em relação à fachada, ao terreno e a meio-fio;
II ANÚNCIOS
a) Atenderão aos dispositivos das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso I deste
artigo;
b) Autorização do proprietário com firma reconhecida;
c) Definição do tipo de suporte;
d) Disposição do equipamento no terreno em relação às divisas, ao
alinhamento predial e às construções existentes.
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Parágrafo 1º, O requerimento deverá ser acompanhado de desenho,
respeitando às normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Parágrafo 2º, Para a liberação do alvará de publicidade a fachada deverá
encontrar-se em perfeito estado de conservação.
ART. 5º, É vedada a publicidade:
a) Que vede portas, janelas ou qualquer abertura destinada à ventilação ou
iluminação;
b) Em calçadas, refúgios e canteiros, árvores, postes ou monumentos,
exceto quando regulamentada por legislação própria ;
c) Colada ou pintada diretamente sobre muros paredes ou portas de aço
d) Que ofereça perigo físico ou risco material, atual ou iminente;
e) Que obstrua ou prejudique a visibilidade da sinalização, placas de
numeração, nomenclatura de ruas e outras de interesse público;
f) Através de faixas ou balões de qualquer natureza, no interior de lote;
g) Através de volantes ou folheto a de qualquer natureza, distribuídos
manualmente ou lançados;
h) Móvel, sonora ou não, mesmo em veículos, exceto letreiros;
i) Que caracterize sobreposição de letreiros ou anúncios;
j) Em vias, setores e locais definidos em decreto regulamentador;
k) Que atente o moral e aos bons costumes.
Parágrafo único, Poderá ser autorizado o uso de estandarte em eventos
especiais, devidamente regulamentados por decreto.
ART. 6º, O departamento competente notificará os infratores da presente lei,
determinando o prazo de 10 (dez) dias para regularização de publicidade.
ART. 7º, A falta de atendimento à notificação, serão aplicadas as seguintes
penalidades:
Pela falta de alvará - 10 (dez) UFC;
Por estar em desacordo com as características aprovadas - 05 (cinco) UFC;
Parágrafo 1º, Findo o prazo de notificação, verificada a persistência da
infração, o órgão competente fará a remoção da publicidade às expensas do
infrator, sem prejuízos das penalidades já aplicadas.
Parágrafo 2º, A devolução do material deverá ser solicitada num prazo
máximo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo 3º, Após decorrido o prazo previsto no Parágrafo 2º, o material
removido poderá ser doado a instituições de caráter social.
Parágrafo 4º, A publicidade exposta em áreas públicas independerá de
notificação, sendo aplicada a penalidade no valor de 05 (cinco) UFC, bem como a
sua retirada imediata.
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ART. 8º, Em casos de riscos para pedestres, bens públicos ou terceiros, a
publicidade será retirada de imediato.
ART. 9º, Na persistência de irregularidade por mais de duas infrações,
mesmo que alternadas, poderá a empresa anunciante ou responsável ter seu
alvará de licença para localização cassado.
ART. 10º, A taxa de publicidade será cobrado anualmente para anúncio e
letreiro, considerando suas dimensão por metro quadrado, observada a seguinte
tabela:
I. Letreiros: isentos;
II. Letreiros com anúncios: 20% da UFC;
III. Anúncios: Em lotes não edificados
a) 10% de UFC;
b) Em lotes edificados
c) 20% de UFC.
ART.11º, O disposto nesta lei será aplicado inclusive na propaganda
eleitoral, naquilo que não contrariar a legislação federal específica.
ART. 12º, A presente lei será regulamentada pelo Executivo Municipal no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.
ART. 13º, Revogada expressamente a Lei n.º 8.349, de 28 dezembro de
1993 e demais disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em, 13 de junho de 1994,

MÁRIO CELSO PUGLIELLI DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
(em exercício)
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Decreto n.º 477/95
“Dispõe sobre a criação do Setor
Especial de Vilas de Ofício”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
•

Considerando a necessidade de estímulo à fixação de pequenas atividades
comerciais e

•

Considerando a necessidade de fixar a mão de obra na própria região,
evitando locomoção para as áreas mais centrais que vem a acarretar
transtornos das mais diversas ordens, decreta:

ART 1º, Fica criado o Setor Especial “Vila de Ofícios”, nas áreas delimitadas
no mapa anexo, parte integrante deste decreto.
ART. 2º, O uso das instalações provisórias, no Setor Especial “Vila de
Ofícios”, será permitido, a título precário e em caráter temporário, que se destine
a atividades comerciais geradoras de renda familiar, desde que de pequeno porte,
ou para prestação de serviços junto à moradia unifamiliar.
Parágrafo único, As atividades e serviços a que se refere o “caput” deste
artigo, serão aquelas previstas pela legislação em vigor.
ART 3º, O Município, no interesse público, poderá determinar a cassação do
alvará ou retirada das instalações provisórias referidas no Artigo 2º, no prazo de
30 (trinta) dias, sem indenização de qualquer espécie.
Parágrafo único, Para retirada do alvará de funcionamento o interessado
deverá anexar termo de compromisso da ciência do contido no “caput” deste
artigo.
ART. 4º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 22 de junho de 1995.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ELZA MARIA NOGUEIRA DE CARVALHO E SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO URBANISMO
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Lei n.º 8.681/95
“Dispõe sobre a instalação de
Postos
de
Abastecimento
de
Combustível e Serviços e cria a
obrigatoriedade
em
executar
medidas preventivas de proteção ao
meio ambiente, especialmente no
sistema de armazenamento de
combustíveis.”

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

CAPÍTULO I
DO ZONEAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE EDIFICAÇÃO
ART. 1º, Será permitida a construção de postos de abastecimento e serviços
nas zonas e setores especiais onde os usos específicos Grupo “A” sejam
permissíveis, nas condições da Lei n.º 5.234/75 e demais decretos
complementares.
Parágrafo único, A autorização para a construção de postos de
abastecimento e serviços será concedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo
- SMU, ouvidos sempre o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, observadas
as seguintes condições:
I. Para terrenos de esquina, a menor dimensão das testadas do terreno não
poderá ser inferior a 25m (vinte e cinco metros);
II. Para terrenos de meio de quadra, a testada deverá ser de 25m (vinte e
cinco metros) no mínimo;
III. A menor distância, medida em linha reta (considerando o raio) entre dois
postos de abastecimento e serviços, não poderá ser inferior a 500m (quinhentos
metros), admitindo-se uma tolerância não superior a 10% (dez por cento).
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ART. 2º, Fica proibida a construção de postos de abastecimento e serviços:
I. No núcleo central, compreendido pelas seguintes ruas: Rua Ubaldino do
Amaral, esquina com a Avenida Presidente Affonso Camargo, por esta até a
Avenida Sete de Setembro, por esta até a Rua Desembargador Motta, por esta
até a Avenida Professor Fernando Moreira, por esta até a Alameda Augusto
Stellfeld, por esta até a Travessa Nestor de Castro, seguindo após pela Rua
Barão do Cerro Azul, até a Praça 19 de Dezembro, prosseguindo pela Rua
Presidente Faria até a Rua Presidente Carlos

Cavalcanti, por esta até a Rua Conselheiro Araújo, por esta até a Rua
Ubaldino do Amaral e por esta até a Avenida Presidente Affonso Camargo;
II. Nos pontos definidos pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba - IPPUC como cruzamentos importantes para o sistema viário;
III. Vetado... ;
IV. Em terrenos considerados próximos a áreas de risco, que sejam
incompatíveis com a vizinhança de postos de abastecimento e serviços, ouvidos o
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC e a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
ART. 3º, Será permissível, nos Setores Especiais Estruturais, a construção
de postos de abastecimento e serviços, à critério do Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvidos o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, atendidas
as determinações desta lei e demais disposições legais.
ART. 4º, Para a obtenção do Alvará de Construção junto à Secretaria
Municipal de Urbanismo - SMU, será necessária a análise de projetos com a
emissão de correspondente certidão de licenciamento preliminar pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
ART. 5º, Para a obtenção do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras
junto à Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, será necessária a vistoria das
edificações quando da sua conclusão, com a emissão do correspondente laudo
de aprovação pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
ART. 6º, Os postos de abastecimento e serviços existentes poderão sofrer
reforma e ampliação desde que atendidas as disposições desta lei.
Parágrafo único, Quando da reforma e ampliação, os postos de
abastecimento e serviços já existentes ficam isentos de se adequarem às
distâncias estipuladas na presente lei.
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ART. 7º, Os postos de abastecimento e serviços existentes deverão se
adequar quanto aos acessos de veículos, conforme previsto em decreto
regulamentador, no prazo máximo de 01 (um) ano após a publicação desta lei.

CAPÍTULO II
DA PROTEÇÃO AMBIENTAL
ART. 8º, Para fins de análise e licencinento ambiental prévio, deverá ser
apresentado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, o projeto de
construção de postos de abastecimento e serviços a serem instalados,
contemplando os seguintes aspectos:
I. Planta de detalhe e situação das instalações subterrâneas;
Il. Planta de detalhe e situação dos sistemas de retenção de resíduos de
óleo e graxas e de tratamento de águas residuárias;
III. Estudo geológico para implantação dos poços de monitoramento,
consistindo de laudo técnico, contendo perfil geológico do terreno com
determinação da profundidade do lençol freático, planta de localização e perfil
construtivo e geológico dos poços de monitoramento.
ART. 9º, Os estabelecimentos que executarem lavagem de veículos,
deverão possuir uma cisterna para captação das águas pluviais, as quais deverão
ser utilizadas nos serviços de lavagem, ficando seus prazos e parâmetros a
serem definidos em legislação específica.
ART. 10º, Os boxes de lavagem de veículos e lubrificação deverão possuir
caixas de retenção de resíduos de areia, óleos e graxas, pelas quais deverão
passar as águas de lavagem antes de serem lançadas à rede pública, conforme
padrão estabelecido pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT.
ART. 11º, Os pisos das áreas de abastecimento e descarga, lavagem e
troca de óleo deverão ter revestimento impermeável, com sistema de drenagem
independente do da drenagem pluvial e/ou de águas servidas, para escoamento
das águas residuárias, as quais deverão passar por caixas separadoras de
resíduos de combustíveis antes da disposição na rede de águas pluviais, ficando
seus prazos e parâmetros a serem definidos em legislação específica.
Parágrafo único, Para os postos de abastecimento e serviços instalados
anteriormente à publicação desta lei, poderá a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA, exigir a aplicação dos dispositivos estabelecidos no “caput”
deste artigo, sempre que houver a constatação de contaminação do solo e do
subsolo.
ART. 12º, As medições de volume dos tanques subterrâneos de
combustíveis deverão ser executadas através de régua calibrada, própria para
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este fim, aparelhos de controle de nível ou outro dispositivo equivalente aprovado
pelo órgão normatizador.
ART. 13º, Os postos de abastecimento e serviços farão o controle de
inventário de cada tanque, registrando no Livro de Movimento de Combustíveis LMC, conforme legislação federal, ficando a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA, autorizada a requerer os livros para fins de fiscalização.
ART. 14º, Todos os tanques subterrâneos e suas tubulações deverão ser
testados quanto a sua estanqueidade, segundo as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ART. 15º, Para todos os postos de abastecimento e serviços existentes ou a
serem construídos, será obrigatória a instalação de pelo menos 03 (três) poços de
monitoramento de qualidade da água do lençol freático.
ART. 16º, Deverão ser realizadas análises de amostras de água coletadas
dos poços de monitoramento, da saída do sistema de retenção de óleos e graxas
e do sistema de tratamento de águas residuárias existentes nos postos de
abastecimento e congêneres, segundo parâmetros a serem determinados pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
ART. 17º, Os postos de abastecimento e serviços já instalados, bem como
as demais atividades que possuam estocagem subterrânea de combustíveis,
deverão apresentar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, no prazo
máximo de 06 (seis) meses, a partir da publicação desta lei, a seguinte
documentação:
I. Planta das instalações subterrâneas;
II. Declaração da idade dos tanques de combustíveis, firmada pelo
proprietário do estabelecimento e pela companhia distribuidora.
ART. 18º, As medidas de proteção ambiental para armazenagem
subterrânea de combustíveis líquidos, estabelecidas nesta lei, aplicam-se a todas
as atividades que possuam estocagem subterrânea de combustíveis.
ART. 19º, Os tanques, conexões, tubulações e demais dispositivos utilizados
para a armazenagem subterrânea de combustíveis líquidos, atenderão às
disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ART. 20º, Nos postos de abastecimento e serviços já instalados, quando da
substituição de tanques obsoletos por novos, deverão ser removidos ou
excepcionalmente desativados aqueles que estiverem fora das especificações
desta lei.
ART. 21º, A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA manterá
cadastro atualizado referente às condições ambientais dos estabelecimentos de
comércio e/ou armazenamento de combustíveis.
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Parágrafo único, As empresas distribuidoras deverão cadastrar, junto à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, os técnicos responsáveis pelo
atendimento quanto à situação de risco e/ou acidentes ambientais, no prazo de
06 (seis) meses, contados da data de publicação desta lei.
ART. 22º, O descumprimento do disposto neste capítulo acarretará a
aplicação das sanções previstas na Lei n.º 7.833/91, independente das sanções
civis e criminais pertinentes.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ART. 23º, O abastecimento dos depósitos dos postos de abastecimento e
serviços existentes no núcleo central só poderá ser realizado no período noturno
compreendido das 20:30 h (vinte horas e trinta minutos) às 07:30 h (sete horas e
trinta minutos).
ART. 24º, Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU.
ART. 25º, Sem prejuízo dos Artigos 17º e 21º, os estabelecimentos
implantados antes da publicação da presente lei, terão o prazo de 01 (um) ano
para se adequarem às medidas de proteção ambiental especificadas nos Artigos
10º, 15º e 16º.
Parágrafo único, No caso de constatação de irregularidades
potencializadoras de risco ambiental, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente –
SMMA, poderá, a seu critério, determinar a sua imediata regularização.
ART. 26º, Esta lei será regulamentada em 30 (trinta) dias quanto às
condições de edificação e proteção ambiental, entrando em vigor na data de sua
publicação, revogada expressamente a Lei n.º 8.609, de 18 de abril de 1995, e
demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 11 de julho de 1995.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto n.º 971/95
“Regulamenta a Lei n.º 8.681/95
quanto às condições das edificações
e da proteção ambiental dos Postos
de Abastecimento e Serviços.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Artigo 9º
da Lei n.º 8.681/95 e tendo em vista o contido no Ofício n.º 451/95-SMMA,
decreta:
ART. 1º, Considera-se incompatível para a implantação de postos de
abastecimento e serviços, terrenos confrontantes a escolas, hospitais e igrejas.
ART. 2º, Entende-se por área de risco as áreas ocupadas por atividades que
por sua natureza sejam potencializadoras de risco de acidentes com
armazenamento e manuseio de combustíveis.
ART. 3º, As edificações necessárias ao funcionamento dos postos de
abastecimento e serviços obedecerão as seguintes condições:
I. Taxa de ocupação - 30% para edificações, sendo que as coberturas
deverão observar a taxa de ocupação de cada zona;
II. Taxa de impermeabilidade - até 70%, entende-se aqui a relação entre a
área do terreno edificado ou revestido e sua área total;
III. Altura máxima – 02 (dois) pavimentos;
IV. Recuo frontal – as edificações e os pontos de apoio de cobertura
obedecerão aos recuos mínimos estabelecidos para a zona e não poderão
impedir a visibilidade de pedestres e usuários, devendo atender ainda aos
seguintes requisitos:
a) As bombas de abastecimento deverão estar recuadas em no mínimo
7,0m (sete metros) do alinhamento predial;
b) Nas zonas em que for facultada edificação no alinhamento predial, será
exigido um recuo de 5,00m (cinco metros) desse alinhamento para as
bombas e boxes de lavagem e lubrificação;
c) Os tanques de armazenamento subterrâneo ou aéreo de combustíveis
deverão atender os recuos mínimos estabelecidos para cada zona;
d) Os boxes para lavagem e lubrificação deverão estar recuados no
mínimo 10,00m (dez metros), do alinhamento predial;
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V. Os boxes para lavagem ou lubrificação deverão atender ainda as seguintes
condições:
a) Ter as paredes e tetos fechados em toda sua extensão;
b) Ter as faces internas das paredes revestidas de material impermeável,
durável e resistente a freqüentes lavagens e a derivados de petróleo;
c) Ter, quando a abertura do box estiver a menos de 5,00m (cinco metros)
da divisa e for perpendicular à mesma, uma parede de isolamento da
divisa pelo prolongamento da parede lateral do box, com o mesmo pé
direito, até uma extensão mínima de 5,00m (cinco metros);
VI. Excluem-se da obrigatoriedade de possuírem tetos fechados os corredores
de lavagem, que deverão possuir, no entanto, paredes com altura mínima
equivalente à altura do maquinário, bem como, Ter as faces internas das
paredes revestidas de material impermeável, durável e resistente a
freqüentes lavagens e a derivados de petróleo;
VII. É facultativo o avanço da cobertura até o alinhamento predial, se em
balanço;
VIII. Deverá ser mantida área permeável e executado paisagismo adequado
numa faixa de no mínimo 3,00m (três metros) a partir alinhamento predial
na área correspondente aos recuos obrigatórios de cada zona, a exceção
do acesso de veículos;
IX. Deverá ser caracterizado o alinhamento predial com elementos fixos tais
como: Muretas com altura mínima de 0,40 (quarenta centímetros), floreiras,
canteiros etc.;
X. Em todo posto de abastecimento e serviços deverá existir, além das
instalações sanitárias próprias, no mínimo uma instalação sanitária para
uso público e um local reservado para telefone público.
ART. 4º, O rebaixamento dos meios-fios destinados ao acesso de veículos
aos postos de abastecimento e serviços deverá atender as seguintes condições:
I. Em postos de abastecimento e serviços de meio de quadra, o
rebaixamento poderá ser feito em dois trechos de no máximo 8,00m (oito
metros), desde que a uma distância mínima de 6,00m (seis metros) um do
outro e sem avançar sobre a testada dos lotes vizinhos;
II. Em postos de abastecimento e serviços situados nas esquinas, poderá
haver rebaixamento em dois trechos de no máximo 8,00m (oito metros) de
meio-fio rebaixado, em cada testada, desde que a uma distância mínima
de 6,00m (seis metros) um do outro e sem avançar sobre a testada dos
lotes vizinhos;
III. Não poderá ser rebaixado o meio-fio no trecho correspondente à curva da
concordância das ruas, e no mínimo a 5,00m (cinco metros) do encontro
dos alinhamentos prediais;
83

Prefeitura Municipal de Curitiba
IV. Os acessos aos postos de abastecimento e serviços poderão apresentar
ângulo com o alinhamento predial entre 45º (quarenta e cinco graus) e 90º
(noventa graus) e deverão ser revestidos com material diferenciado da
calçada frontal;
V. O revestimento dos passeios ao longo das testadas dos postos de
abastecimento e serviços deverá obedecer o padrão da quadra.
ART.5º, Somente poderão efetuar venda e troca de óleos lubrificantes, os
estabelecimentos que possuírem local apropriado para troca e armazenagem do
óleo utilizado, ou estiverem conveniados a outro estabelecimento que atenda esta
condição.
Parágrafo único, Neste caso, deverá ser observado o disposto na Resolução
/ CONAMA n.º 09/93.
ART. 6º, A utilização da régua calibrada na medição de volume dos tanques
subterrâneos implica na associação da tabela de arqueação de cada tanque.
ART.7º, Os testes de estanqueidade dos tanques subterrâneos e suas
tubulações deverão ser executados observando-se os seguintes prazos:
I. O primeiro teste deverá ser executado decorridos 10 (dez) anos após a
instalação, e depois, de 03 (três) em 03 (três) anos, para os tanques e
tubulações que atendam a norma NB 13.312 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT;
II. A cada 03 (três) anos para os demais tanques e tubulações, instalados
antes da publicação do presente Decreto;
III. Em caso de suspeita de vazamento, a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente poderá solicitar, a qualquer momento, o teste de estanqueidade
para verificar as reais condições do tanque subterrâneo.
ART. 8º, O posicionamento e a quantificação dos poços de monitoramento
da qualidade da água do lençol freático deverão ser feitos por técnico habilitado,
observando-se os seguintes critérios:
I. Direção do fluxo das águas do lençol freático para a implantação de um
poço à montante e dos outros à jusante dos tanques;
II. Os poços de monitoramento deverão ser construídos observando-se
Instrução Normativa estabelecida pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.
III. Na impossibilidade comprovada da utilização dos poços de monitoramento,
caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a análise e aceitação de
outras tecnologias de monitoramento que venham a ser propostas.
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ART. 9º, As análises de amostras de água de que trata o Artigo 16º da Lei
n.º 8.681/95, deverão ser executadas da seguinte forma:
I. Para os poços de monitoramento: análises semestrais indicativas do teor
de hidrocarbonetos derivados de petróleo e de álcool:
II. Para o sistema de retenção de óleos e tratamento de águas residuárias:
análises semestrais indicativas do teor de óleos e graxas e de sólidos
sedimentáveis.
Parágrafo 1º, As coletas deverão ser efetuadas utilizando-se recipiente limpo
e descontaminado, evitando-se assim o mascaramento de dados, conforme
estipulam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Parágrafo 2º, Os laudos das análises deverão ser encaminhados à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, visando habilitar o estabelecimento para
renovação da Licença Ambiental para o ano subsequente.
Parágrafo 3º, A critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, poderão
ser alterados os prazos para a realização das análises, bem como, solicitadas
análises complementares.
ART. 10º, Os tanques, conexões, tubulação e demais dispositivos utilizados
para a armazenagem subterrânea de combustíveis líquidos, instalados após a
publicação deste Decreto, deverão atender às seguintes disposições:
Parágrafo 1º, O tanque deve possuir, no mínimo, um acesso ao seu interior
que permita a inspeção por técnico especializado sem que seja necessário
qualquer serviço de corte em sua estrutura, atendendo às normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Parágrafo 2º, O tanque deverá estar protegido externamente por
revestimento que não permita o ataque da corrosão ou por um sistema que inclui
revestimento associado à proteção catódico conforme normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Parágrafo 3º, A boca de recebimento de produto do tanque deve possuir
adaptador de engate rápido, para que o abastecimento só possa ser feito através
do sistema tipo “descarga selada”, de modo que não seja possível o
trasbordamento durante o seu abastecimento.
Parágrafo 4º, As tubulações ligadas ao tanque devem possuir proteção
contra corrosão idêntica ou compatível com a usada nos tanques.
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Parágrafo 5º, A bomba de sucção deve possuir válvula de retenção junto à
entrada de produto, eliminando-se sua utilização na extremidade da tubulação no
interior do tanque de combustível.
Parágrafo 6º, Toda instalação elétrica em locais onde possa haver presença
de vapores inflamáveis deve atender às normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
Parágrafo 7º, Será aplicada a mesma norma quando da substituição de
tanques em uso atualmente, nos postos já em operação.
ART. 11º, Em caso de constatação de vazamento de combustíveis, será
obrigatória a imediata comunicação o fato à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, bem como a imediata desativação e substituição do(s) tanque(s)
comprometidos, conforme os parâmetros da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
Parágrafo único, Quando for constatada a impossibilidade da remoção do
tanque com vazamento, o mesmo deverá ser isolado após a desativação,
devendo ser removidos todo o combustível e gases do seu interior,
providenciando-se ainda o seu completo preenchimento com areia ou outro
material assemelhado, lacrando-se ainda todas as entradas e saídas de ar,
inspeção e combustível.
ART. 12º, A declaração de idade dos tanques subterrâneos de combustível
já existentes, deverá ser enquadrada dentro das seguintes categorias etárias:

00

02

anos

02

05

anos

05

10

anos

10

15

anos

>

15

anos

ART.13º, Quando da reforma e/ou ampliação, os postos de abastecimento e
serviços deverão atender o disposto na Lei n.º 8.681/95 e no presente Decreto.
ART. 14º, Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo – CMU.
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ART. 15º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 13 de novembro de 1995.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO GALANTE TOCCHIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ELZA MARIA NOGUEIRA DE CARVALHO E SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto n.º 30/96
“Dispõe sobre eventos comerciais
temporários ou permanentes.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
Considerando a necessidade de se estabelecer parâmetros para a
ocupação de espaços comerciais independentes dentro de uma edificação;
Considerando o grande número de solicitações para eventos comerciais
temporários:
Considerando a necessidade de se traçar critérios básicos visando
uniformizar o procedimento administrativo para a análise do solicitado e
Considerando, ainda, tratar-se de atividade comercial em instalações
provisórias, não aprovadas pelo alvará de construção original, decreta:
ART. 1º, Toda e qualquer atividade comercial, cuja caracterização física seja
temporária ou não, entendido para os fins deste decreto como sendo mostra lugar
em que exibem ou vendem determinados produtos, dependerá sempre de prévia
autorização concedida precariamente pelo município.
Parágrafo único, Para aplicação do contido no “caput” deste artigo,
considera-se comércio, também a venda de entrada para qualquer evento.
ART. 2º, Atividades instaladas subdividindo área interna de edificação
comercial regularmente existente, serão consideradas, para todos os efeitos,
como incorporação e/ou administração de centros comerciais.
Parágrafo 1º, A permissão para a instalação destas atividades, dependerá
de análise do Conselho Municipal de Urbanismo.
Parágrafo 2º, A solicitação dirigida ao Conselho Municipal de Urbanismo
deverá ser instruída com a consulta comercial, número do alvará de construção
do imóvel e “layout”, aqui entendido como desenho com a posição e
dimensionamento das instalações.
Parágrafo 3º, As instalações deverão apresentar:
− Divisória removível;
− Acessos e circulações com largura mínima de 4,00m (quatro metros)
− Lojas com diâmetro mínimo inscrito de 3,00m (três metros);
− Instalações sanitárias compatíveis:
− Estacionamento de acordo com a legislação vigente.
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ART. 3º, O alvará comercial será concedido, para a empresa administradora
da atividade, por imóvel específico.
Parágrafo único. A permissão para eventos provisórios, com duração
preestabelecida, será liberada com exigência de área para estacionamento,
obedecida a legislação de uso do solo.
ART. 4º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 29 de janeiro de 1996.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ZELINDA ESTHER MORAIS DO ROSÁRIO
SUPERINTENDENTE DO USO DO SOLO
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Decreto n.º 602/97
“Dispõe sobre a homologação da
criação dos Parques Tingüi e Tanguá
e do Bosque da Fazendinha.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, usando das atribuições conferidas nos Artigos 72, inciso IV e 190,
inciso V, da Lei Orgânica do Município de Curitiba, nos termos do Artigo 4º, inciso
VI, da Lei n.º 7.833/91 e tendo em vista o contido no Ofício n.º 338/97-SMMA,
decreta:
ART. 1º,
Fica homologada a criação dos Parques Municipais: Tingüi e
Tanguá e do Bosque da Fazendinha.
Parágrafo 1º, O Parque Tingüi está localizado nas Ruas José Valle e
Fredolin Wolf, com área de 38,00 ha.
Parágrafo 2º, O Parque Tanguá está localizado às margens do Rio Barigüi,
no Bairro Pilarzinho, com área de 45,00 ha,
Parágrafo 3º, O Bosque da Fazendinha está localizado entre as Ruas
Carlos Klemtz, Alfredo José Pinto e Adalberto N. de Andrade, no Bairro
Fazendinha, com área de 7,28 ha.
ART. 2º,
Os parques e o bosque citados acima compreendem os
próprios municipais hoje utilizados para fins de preservação e educação
ambiental, recreação, cultura, esporte e lazer, bem como as propriedades
particulares situadas dentro dos limites de cada área municipal.
Parágrafo único,
Os terrenos situados nos parques e no bosque,
enquanto não forem incorporados ao domínio público, deverão atender aos
parâmetros de uso e ocupação previstos para o setor.
ART. 3º,
Serão administrados pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, possuindo Plano de Manejo e Zoneamento próprios e, em conjunto
com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC,
determinará os limites das áreas de interesse público que os constituirão.
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ART. 4º,
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 28 de maio de 1997.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO GALANTE TOCCHIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
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Decreto n.º 838/97
“Institui o Relatório Ambiental Prévio
no Município de Curitiba.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, baseado no Título VIII, Capítulo V,
da Constituição Federal de 1988, nas Resoluções 01/86 e 05/88 - CONAMA e
com fundamento no Título III, Capítulo I, Artigo 9º, Título IV , Capítulo I, Artigo
37º, inciso VIl, da Lei n.º 7.833/91, decreta:
ART. 1º, Fica instituído o Relatório Ambiental Prévio - RAP como
instrumento de análise para subsidiar o licenciamento ambiental no âmbito do
Município de Curitiba.
ART. 2º, Dependerão da elaboração do RAP, a serem submetidos à
avaliação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, as seguintes
atividades:
I. Obras de saneamento, tais como sistemas de abastecimento de água,
sistemas de esgoto sanitário, sistemas de drenagem, dragagem e limpeza ou
desobstrução de rios, listados no Artigo3º, da Resolução 05/88 - CONAMA;
II.
Extração de minérios, inclusive os de classe II, definidos no Código
de Mineração;
III.
Projetos
de
parcelamento
do
solo
(loteamentos
desmembramentos) com área de 50 a 100 ha (cinqüenta a cem hectares);

e

IV.
Empreendimentos comerciais e de serviços, que devido ao seu
porte, natureza ou área de localização, possam representar alteração significativa
sobre o meio ambiente;
V.

Cemitérios;

VI.

Crematórios;

ART. 3º, Serão estabelecidas, através de portaria da SMMA, classificações
quanto ao porte das obras citadas nos incisos I e IV do Artigo2º.
ART. 4º, Para o licenciamento de empreendimentos e/ou atividades não
previstas neste decreto, mas que devido à sua natureza e porte possam
representar alteração significativa sobre o meio ambiente, poderá, a critério da
SMMA ou do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC
ou do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ser solicitado o RAP.
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ART.5º, O RAP contemplará, no mínimo, o seguinte conteúdo:
I. Descrição detalhada do projeto ou empreendimento, inclusive com as
plantas preliminares ou anteprojeto;
II.
Delimitação das áreas de influência direta do empreendimento e
descrição detalhada das suas condições ambientais;
III.
Identificação dos impactos a serem causados pelo empreendimento
nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação, se for o caso;
IV.
Medidas de controle ambiental e/ou medidas compensatórias
adotadas nas diversas fases, citadas no inciso llI.
Parágrafo único, Para a execução do RAP, o empreendedor apresentará
Termo de Referência - TR à SMMA, a qual poderá fixar diretrizes adicionais que,
pelas peculiaridades do empreendimento e características ambientais da área,
forem julgadas necessárias.
ART. 6º, O RAP deverá ser elaborado por equipe multidisciplinar habilitada,
que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.
ART. 7º, Ao protocolar o RAP junto à SMMA, o empreendedor deverá
comprovar a publicação, em jornal de circulação local e no Diário Oficial do
Estado - D.O.E., de comunicado tomando pública esta entrega.
Parágrafo único, O comunicado referido no “caput” deste artigo deverá ser
publicado nos seguintes termos:
COMUNICADO
(Empreendedor) toma público que entregou para análise à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente de Curitiba - SMMA, o Relatório Ambiental Prévio - RAP referente à implantação de
(empreendimento), situado à (endereço) , estando o mesmo disponível para consultas dos
interessados, no Departamento de Pesquisa e Monitoramento da SMMA.
Curitiba, ....../......../.......

ART. 8º, O RAP deverá ser entregue em 05 (cinco) vias, para que no
mínimo 02 (duas) fiquem à disposição do público para consultas na sede da
SMMA,
ART. 9º, A SMMA receberá manifestações por escrito daqueles interessados
que tenham consultado o RAP, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a
partir da data do seu protocolo.
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ART. 10, O Secretário Municipal do Meio Ambiente designará equipe de
análise do RAP, coordenada pelo Departamento de Pesquisa e Monitoramento,
através do Serviço de Avaliação e Análise Ambiental.
Parágrafo 1º, O Secretário Municipal do Meio Ambiente poderá solicitar a
participação de técnicos pertencentes a outras instituições na equipe de análise
do RAP, caso sejam julgados necessários pareceres específicos.
Parágrafo 2º, A equipe designada poderá solicitar as complementações de
informações que julgar necessárias.
ART. 11º, Será solicitado o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório
de Impacto do Meio Ambiente - RIMA, nos demais casos estabelecidos pela
Resolução 01/86 do CONAMA.
ART. 12º, Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 18 de agosto de 1997.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO GALANTE TOCCHIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
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Decreto n.º 997/97
“Define como Unidade de Interesse
Especial de Preservação - UlEP o
Edifício do Ministério Público ao
Estado do Paraná e dispõe sobre a
forma de concessão de incentivos
UIEP.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o contido na Lei n.º
6.337/82, Decreto n.º 380/93,
Considerando a Resolução da Comissão de Avaliação do Patrimônio
Cultural n.º 16 de 23 de setembro de 1997, que indicou o imóvel do Ministério
Público do Estado do Paraná como Unidade de Interesse Especial de
Preservação - UIEP e
Considerando que o mesmo já figura como Unidade de Interesse de
Preservação do Município, tendo em vista o contido no Processo n.º 81.400/97PMC, decreta:
ART. 1º, Fica definida como Unidade de Interesse Especial de Preservação UIEP o Edifício do Ministério Público do Estado do Paraná indicação fiscal 22012-020.000, em SEREC.
ART. 2º, O potencial construtivo transferível do Edifício do Ministério Público,
corresponderá a 10.200 (dez mil e duzentos) cotas de 1,00m² (um metro
quadrado) cada uma.
Parágrafo único, O valor de cada cota será de R$ 200,00 (duzentos reais).
ART. 3º, Caberá a Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC,
fixar e número de cotas a serem adquiridas em, função do incentivo concedido
em cada caso.
ART. 4º, Os valores serão recolhidos em uma conta bancária vinculada, em
nome do Ministério Público, com a finalidade de possibilitar as obras de restauro
estabelecidas em orçamento e cronograma específicos, orientados e controlados
por técnicos da Prefeitura Municipal de Curitiba e Ministério Público.
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ART. 5º, Nas concessões de transferências entre zonas ou setores com
coeficientes de aproveitamentos diversos o potencial a transferir da UIEP é o
resultado da multiplicação da área solicitada pelo índice estabelecido da seguinte
forma:
I. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento igual a 04
(quatro) e igual a 05 (cinco) o índice será de 1,25 (um vírgula vinte e
cinco);
II. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento 02 (dois) o
índice será de 0,60 (zero virgula sessenta);
III. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento maior 01
(um) e menor do que 02 (dois) o índice será de 0,40 (zero vírgula
quarenta);
IV. Para as zonas ou setores com coeficiente de aproveitamento 01 (um) o
índice será de 0,30 (zero vírgula trinta).
Parágrafo único, O potencial construtivo a ser transferido será de acordo
com os parâmetros indicados nos Anexos I, II, III, parte integrante deste Decreto.
ART. 6º, Será admitida transferência de potencial construtivo do Ministério
Público para uso habitacional nas ZR-2, ZR-3, ZR-4, SEREC, CONECTORAS,
CENTRO CÍVICO, ZC e SETOR ESTRUTURAL, conforme Anexo I e demais
determinações legais.
ART. 7º, Será admitida transferência do potencial construtivo do Ministério
Público para uso comercial e de serviços nos terrenos situados nos Setores
Especiais das Vias Coletoras, de Penetração, obedecendo os parâmetros
indicados no Anexo II e demais determinações legais.
Parágrafo 1º, Não será admitida a transferência de potencial construtivo
para uso comercial nos terrenos com frente para a Avenida Manoel Ribas no
trecho compreendido entre a Rua José Casagrande até o seu final.
Parágrafo 2º, O potencial comercial a ser transferido será o excedente de
área comercial em relação ao admitido para o lote, ou à área localizada acima do
segundo pavimento, prevalecendo a maior condição.
ART. 8º, Será admitida a critério do Conselho Municipal de Urbanismo a
transferência de potencial para regularização das áreas referentes ao ático em
desacordo com o Projeto Aprovado desde que a área total não ultrapasse o
máximo de 50% (cinqüenta por cento) da projeção do pavimento imediatamente
inferior, mediante aquisição de cotas, nas condições deste decreto.
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ART. 9º, Não será permitida a transferência de potencial construtivo para:
I. Zona Residencial 1;
II. Zona Agrícola;
III. Área de Proteção Ambiental do Passaúna e Iguaçú;
IV. Setor Especial do Parque Bacacheri;
V. Setor Especial das Vias de Ligação Prioritária;
VI. SR-2 quando em lotes não afetos ao Setor Especial das Vias Coletoras;
ART.10º, Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Avaliação
do Patrimônio Cultural - CAPC e Conselho Municipal de Urbanismo - CMU.
ART. 11º, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 01 de outubro de 1997.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I - USO HABITACIONAL
ZONA

COEF.

ÍNDICE

COEF.
MÁX

TAXA
OCUP.
MÁX

RECUO
FRONTAL

Nº
PAV

AFASTAMENTO DAS DIVISAS
(m) MÍN

ZR-2

1

0,30

1,5

50%

5,00

3

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos permitido
edificar nas divisas laterais até
20% da profundidade média em
trechos não superiores a 12,00m
devendo o restante da edificação
estar afastada em no mínimo
2,00m de todas as divisas desde
que atendidas as áreas de
iluminação e ventilação previstas
no regulamento de edificações.

ZR-3
CONECTORA 5

1,33

0,40

1,8

2/3

5,00

4

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos permitido
edificar nas divisas laterais até
20% da profundidade média em
trechos não superiores a 12,00m
devendo o restante da edificação
estar afastada em no mínimo
2,50m de todas as divisas desde
que atendidas as áreas de
iluminação e ventilação previstas
no regulamento de edificações.

CONECTORA
1, 2, 3, 4
(3)

1,5

0,40

2

50%

5,00

6

Mais de 4 pavimentos 2 (s=5)

ZR-4 (2)
SEREC (2)
C. CÍVICO
(demais vias) (2)

2

0,60

2,5

50%

5,00

8

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos: 2,80m soma
7,00m
(1)

ZR-4
(Batel, Alto do São
Francisco, Centro/Mercês,
Alto da Glória,
Alto da Rua XV)
(2)

2

0,60

3

50%

5,00

10

Facultado no pavimento térreo
Demais pavimentos: 3,20m soma
8,00m
(1)

ZC
(2)

5

1,25

7,5

100%
térreo
2/3 nos
demais

Setores Estruturais

4

1,25

6

Decreto
579/90

Cone
da
Aeron.
Decreto
579/90

Cone
da
Aeron.

Decreto 579/90

Observações
(1)
Na área compreendida pelas Ruas Visconde de Nacar, Cruz Machado, José Bonifácio, Travessa Nestor de Castro
e Rua Augusto Stellfeld, até a profundidade de 40m (quarenta metros) os afastamentos das divisas e recuos
frontais serão da seguinte forma:
•
Afastamento das divisas facultado
•
Recuo frontal do pavimento térreo facultado
•
Demais pavimentos 5m
(2)
Os terrenos com frente para as ruas bloqueadas ao tráfego de veículos, total ou parcialmente, as edificações
obedecerão aos seguintes critérios.
•
Altura máxima 5 pavimentos.
•
Proibida área destinada a estacionamento
(3)
Nos terrenos indicados na observação (2) da tabela II do Decreto n.º 578/90, serão aplicados os parâmetros
previstos para ZR-4.
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VIAS COLETORAS
VIAS DE PENETRAÇÃO

ANEXO II USO COMERCIAL

ZONA

COE
F
ZON
A

ÍNDIC
E

COE
F
MÁX

TAXA
OCUP.
MÁX

RECUO
FRONTA
L

Nº
PAV

AFASTAMENTO DAS
DIVISAS (m) MÍN

SR-2

1

0,30

1

50%

5,00

3

Facultado no térreo
Demais pavimentos =
2,50m

ZR-2
SR-1 (2)

1

0,30

1

50%

5,00

3

Facultado no térreo
Demais pavimentos =
2,50m

ZR-3

1,33

0,40

1,33

2/3

5,00

4

Facultado no térreo

CONECTORA
1, 2, 3, 4
(1)

1,5

0,40

1,5

50%

5,00

4

Facultado no térreo
Demais pavimentos =
2,50m

ZR-4
SEREC
C. CÍVICO

2

0,60

2

50%

5,00

6

Facultado no térreo
Mais de 04 pavimentos 2
(S= 5)

4

1,25

6

Decreto
579/90

Decreto
579/90

Cone
da
Aeron
.

Decreto
579/90

6

100%
térreo
2/3 nos
demais

SETOR ESTRUTURAL

ZC (3)
5

Cone
da
Aeron
.

Observações:
(1) Nos terrenos indicados na observação (2) da tabela II do Decreto n.º 578/90, serão validos os
parâmetros de
ZR-4.
(2) Exceto no trecho da Avenida Manoel Ribas compreendido entre a Rua José Casagrande até o
seu final.
(3) Nos terrenos com frente para as ruas bloqueadas ao tráfego de veículos, total ou
parcialmente, as edificações obedecerão aos seguintes critérios:
• Altura máxima: 5 pavimentos
• Proibida área destinada a estacionamento.
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ANEXO III
Para efeitos de delimitações das zonas citadas no item II, do Artigo 5º,
consideram-se os seguintes perímetros:
a) Zona Residencial 4 do Batel:
Início na confluência da Rua Desembargador Motta com a Avenida
Visconde de Guarapuava, seguindo por esta até a Rua Francisco Rocha,
por esta até a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Desembargador
Motta e por esta até o ponto de início.
b) Zona Residencial 4 do Alto do São Francisco:
Início na confluência das Ruas Cruz Machado com Visconde de Nacar,
seguindo por esta até a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Doutor
Kellers, contornando pelo sul a Praça João Cândido e a Praça Garibaldi e
prosseguindo pela Rua Claudino dos Santos até o Largo Coronel Enéas,
prosseguindo pela Rua José Bonifácio até a Praça Tiradentes,
contornando-a pela face norte e prosseguindo pela Rua Cruz Machado,
até o ponto inicial, ficando expressamente excluídos desse perímetro os
lotes integrantes do Setor Histórico.
c) Zona Residencial 4 do Centro/Mercês:
Início na confluência da Rua Visconde de Nacar com Alameda Carlos de
Carvalho, seguindo por esta até a Rua Desembargador Motta, por esta
até a Rua Martin Afonso, por esta até a Rua Visconde de Nacar e por
esta até o ponto de início.
d) Zona Residencial 4 do Alto da Glória:
Início na confluência da Rua da Glória com Avenida João Gualberto,
seguindo por esta até a Praça 19 de Dezembro, passando pelo
prolongamento da Rua lnácio Lustosa e prosseguindo pela Avenida
Cândido de Abreu, por esta até a Rua Lysímaco Ferreira da Costa, por
esta até a Rua lvo Leão, por esta até a Avenida João Gualberto, e por
esta até a ponto de início, ficando expressamente excluídos desse
perímetro os lotes integrantes do Setor Especial do Centro Cívico.
e) Zona Residencial 4 do Alto da Rua XV:
Início na confluência da Avenida Visconde de Guarapuava com a Doutor
Faivre, seguindo por esta até a Rua Conselheiro Araújo, por esta até a
Rua Ubaldino do Amaral, por esta até a Avenida Visconde de
Guarapuava, e por esta até o ponto de início.
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Decreto nº 181/00
Dispõe sobre a regulamentação do
Art. 49 da Lei nº 9.800/00, estabelece
procedimentos para licenciamento
de projetos nos parâmetros da Lei nº
5.234/75
e
seus
decretos
complementares.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Art. 54
da Lei nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000, decreta:
Art.1º Os projetos já licenciados (através de alvará de construção)
expedidos anteriormente a data de vigência da Lei nº 9.800/00 terão os seus
prazos de validade garantidos e para a prorrogação dos mesmos a obra deverá
estar com suas fundações concluídas.
Parágrafo único. Por fundação concluída entende-se como sendo a
estrutura referente à torre constituída de estaca e blocos até a viga baldrame.
Art.2º Os alvarás de construções expedidos anteriormente a data de
vigência da Lei nº 9.800/00, cujos prazos de validade expirem antes do dia
04/04/01, terão seus prazos prorrogados automaticamente até a data de
04/04/01, podendo os mesmos serem prorrogados por mais 12 (doze) meses
desde que as suas fundações estejam concluídas nas condições do parágrafo
único do Art.1º.
Art.3º As Certidões de Aprovação de Projetos expedidas anteriormente a
vigência da Lei nº 9.800/00 poderão ser prorrogadas até a data de 04/04/01,
desde que os seus prazos expirem após o inicio da validade da Lei nº 9.800/00.
Parágrafo único. Os projetos licenciados através de Certidão de
Aprovação de Projetos, perderão a sua validade, no caso de não obtenção do
alvará de construção até a data de 04/04/01.
Art. 4º Os projetos em tramitação na Prefeitura Municipal de Curitiba,
protocolados nos diversos órgãos da municipalidade até a data de 03/04/00, terão
garantidos os parâmetros de uso e ocupação do solo da legislação anterior para a
obtenção do alvará de construção até a data de 04/04/01.

101

Prefeitura Municipal de Curitiba
Art. 5º As alterações de projetos já licenciados com manutenção dos
parâmetros de uso e ocupação do solo da legislação anterior serão admitidas
desde que:
I. os parâmetros construtivos sejam mantidos ou reduzidos;
II. desde que o projeto já licenciado esteja dentro do prazo de validade.
Art. 6º As consultas amarelas para as finalidades de parcelamento do
solo e construções, expedidas anteriormente a data de vigência da Lei nº
9.800/00, terão validade de 180 dias contados da data da sua expedição.
Parágrafo único. Poderão ser aceitos projetos elaborados com base nos
parâmetros das consultas amarelas expedidas , conforme “caput” deste, desde
que protocolados dentro da validade da consulta amarela e atendidas as demais
condições deste decreto.
Art. 7º Para o Setor Estrutural e Zonas Residenciais 4 - ZR4, fica
estabelecido um prazo máximo até a data de 04/04/02, para obtenção de alvará
de construção, mediante apresentação de projetos elaborados com base nos
parâmetros de uso e ocupação do solo da Lei nº 5.234/75 e seus decretos
complementares, independente do estabelecido no Art. 6º.
Art. 8º Todos os licenciamentos a partir da vigência da Lei nº 9.800/00,
com parâmetros de uso e ocupação do solo da legislação anterior terão a
validade máxima de 12 (doze) meses, contados da data do seu licenciamento.
Art. 9º As construções licenciadas e enquadradas nos termos deste
instrumento que até a data de expiração da sua validade não tiverem suas
fundações concluídas nas condições dispostas no parágrafo único do Art.1º, terão
o imediato cancelamento de seus alvarás.
Art.10 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 182/00
Cria a Câmara de Implantação de
Zoneamento.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, decreta:
Art.1º Em conformidade com o Art. 5º, da Lei nº 9.800/00 fica criada a
Câmara de Implantação de Zoneamento - CIZ, que terá a atribuição de proceder
a análise e implantação do zoneamento e parâmetros de uso e ocupação do solo,
conforme Leis nºs 9.800, 9.801, 9.802, 9.803, 9.804, 9.805/00 e decretos
complementares.
Art.2o A Câmara de Implantação de Zoneamento - CIZ, será composta
por 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente dos seguintes órgãos:
I. Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU;
II. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC;
III. Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;
IV. Companhia Industrial de Curitiba- CIC.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 183/00
Regulamenta o Art. 34 e seguintes,
todos componentes do Capítulo IV –
Da Classificação dos Usos, da Lei nº
9.800/00, define, relaciona os usos
do solo e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, e tendo em vista o contido no Art. 54 da Lei
9.800 de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre Zoneamento, Uso e Ocupação
do Solo, decreta:
Art. 1º Ficam definidos os usos do solo para aplicação dos dispositivos da
Lei de Zoneamento no Município de Curitiba, relacionados a seguir:
I – USO HABITACIONAL
Edificações destinadas
subclassificando-se em:

de

à

habitação

permanente

ou

transitória

I.1 - HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – edificação isolada destinada a servir
moradia à uma só família;

I.2 - HABITAÇÃO COLETIVA – edificação que comporta mais de 02
(duas) unidades residenciais autônomas, agrupadas verticalmente com áreas de
circulação interna comuns à edificação e acesso ao logradouro público;
I.3 - HABITAÇÕES UNIFAMILIARES EM SÉRIE – mais de 03 (três)
unidades autônomas de residências unifamiliares agrupadas horizontalmente,
paralelas ou transversais ao alinhamento predial;
I.4 - HABITAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL – edificação destinada à
assistência social, onde se abrigam estudantes, crianças, idosos e necessitados,
tais como:
-

104

Albergue
Alojamento Estudantil, Casa do Estudante
Asilo
Convento, Seminário
Internato
Orfanato
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I.5 - HABITAÇÃO TRANSITÓRIA – edificação com unidades
habitacionais destinadas ao uso transitório, onde se recebem hóspedes mediante
remuneração, subclassificando-se em:
I.5.1 - HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 1
Apart-Hotel
Pensão
I.5.2 - HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 2
Hotel
I.5.3 - HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 3
Motel
II - USOS COMUNITÁRIOS
Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas à educação, lazer,
cultura, saúde, assistência social, cultos religiosos, com parâmetros de ocupação
específicos, subclassificando-se em:
II.1 - COMUNITÁRIO 1 – atividades de atendimento direto, funcional
ou especial ao uso residencial, tais como:
Ambulatório
Assistência Social
Berçário, Creche, Hotel Para Bebês
Biblioteca
Ensino Maternal, Pré-Escolar, Jardim de Infância
Escola Especial
II.2 - COMUNITÁRIO 2 – atividades que impliquem em concentração de
pessoas ou veículos, níveis altos de ruídos e padrões viários especiais,
subclassificando-se em:
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II.2.1 - COMUNITÁRIO 2 – LAZER E CULTURA
Auditório
Boliche
Casa de Espetáculos Artísticos
Cancha de Bocha, Cancha de Futebol
Centro de Recreação
Centro de Convenções, Centro de Exposições
Cinema
Colônias de Férias
Museu
Piscina Pública
Ringue de Patinação
Sede Cultural, Esportiva e Recreativa
Sociedade Cultural
Teatro
II.2.2 - COMUNITÁRIO 2 – ENSINO
-

Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º Graus

II.2.3 - COMUNITÁRIO 2 – SAÚDE
-

Hospital
Maternidade
Pronto Socorro
Sanatório

II.2.4 - COMUNITÁRIO 2 – CULTO RELIGIOSO
-

Casa de Culto
Templo Religioso

II.3 - COMUNITÁRIO 3 – atividades de grande porte, que impliquem em
concentração de pessoas ou veículos, não adequadas ao uso residencial sujeitas
a controle específico, subclassificando-se em:
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II.3.1 - COMUNITÁRIO 3 – LAZER
-

Autódromo, Kartódromo
Centro de Equitação, Hipódromo
Circo, Parque de Diversões
Estádio
Pista de Treinamento
Rodeio

II.3.2 - COMUNITÁRIO 3 – ENSINO
-

Campus Universitário
Estabelecimento de Ensino de 3º Grau

III - USOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS
Atividades pelas quais fica definida uma relação de troca visando o lucro e
estabelecendo-se a circulação de mercadorias, ou atividades pelas quais fica
caracterizado o préstimo de mão de obra ou assistência de ordem intelectual ou
espiritual.
III.1 - COMÉRCIO E SERVIÇO VICINAL
III.1.1 - COMÉRCIO VICINAL
Atividade comercial varejista de pequeno porte, disseminada no interior
das zonas, de utilização imediata e cotidiana, entendida como um prolongamento
do uso residencial, subclassificando-se em:
III.1.1.1 - COMÉRCIO VICINAL 1
-
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Açougue
Armarinhos
Casa Lotérica
Drogaria, Ervanário, Farmácia
Floricultura, Flores Ornamentais
Mercearia, Hortifrutigranjeiros
Papelaria, Revistaria
Posto de Venda de Pães
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III.1.1.2 - COMÉRCIO VICINAL 2
-

Bar
Cafeteria, Cantina, Casa de Chá, Confeitaria
Comércio de Refeições Embaladas
Lanchonete
Leiteria
Livraria
Panificadora
Pastelaria
Posto de Venda de Gás Liquefeito
Relojoaria
Sorveteria

III.1.2 - SERVIÇO VICINAL
Atividades profissionais e serviços pessoais de pequeno porte não
incômodas ao uso residencial, subclassificando-se em:

III.1.2.1 - SERVIÇO VICINAL 1
-

Profissionais Autônomos
Atelier de Profissionais Autônomos
Serviços de Datilografia, Digitação, Manicuro e Montagem de
Bijuterias

III.1.2.2 - SERVIÇO VICINAL 2
-

Agência de Serviços Postais
Bilhar, Snooker, Pebolim
Consultórios
Escritório de Comércio Varejista
Instituto de Beleza, Salão de Beleza
Jogos Eletrônicos

III.2 - COMÉRCIO E SERVIÇO DE BAIRRO
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Atividades comerciais varejistas e de prestação de serviços de médio porte
destinadas a atendimento de determinado bairro ou zona, tais como:
-

Academias
Agência Bancária, Banco
Borracharia
Choparia, Churrascaria, Petiscaria, Pizzaria
Comércio de Material de Construção
Comércio de Veículos e Acessórios
Escritórios Administrativos
Estabelecimentos de Ensino de Cursos Livres
Estacionamento Comercial
Joalheria
Laboratórios de Análises Clínicas, Radiológicos e Fotográficos
Lavanderia
Oficina Mecânica de Veículos
Restaurante, Roticeria

III.3 - COMÉRCIO E SERVIÇO SETORIAL
Atividades comerciais varejistas e de prestação de serviços, destinadas a
um atendimento de maior abrangência, tais como:
-

Buffet com Salão de Festas
Centros Comerciais
Clínicas
Edifícios de Escritórios
Entidades Financeiras
Escritório de Comércio Atacadista
Imobiliárias
Lojas de Departamentos
Sede de Empresas
Serv-Car
Serviços de Lavagem de Veículos
Serviços Públicos
Super e Hipermercados

III.4 - COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL

109

Prefeitura Municipal de Curitiba
Atividades comerciais varejistas e atacadistas ou de prestação de serviços
destinadas a atender à população em geral, que por seu porte ou natureza,
exijam confinamento em área própria, tais como:
-

Agenciamento de Cargas
Canil
Marmorarias
Comércio Atacadista
Comércio Varejista de Grandes Equipamentos
Depósitos, Armazéns Gerais
Entrepostos, Cooperativas, Silos
Grandes Oficinas
Hospital Veterinário
Hotel para Animais
Impressoras, Editoras
Grandes Oficinas de Lataria e Pintura
Serviços de Coleta de Lixo
Transportadora

III.5 - COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO
Atividade peculiar cuja adequação à vizinhança e ao sistema viário
depende de análise especial, subclassificando-se em:
III.5.1 - COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO 1
Centro de Controle de Vôo
Comércio Varejista de Combustíveis
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo
Posto de Abastecimento de Aeronaves
Posto de Gasolina
Serviços de Bombas de Combustível para Abastecimento de
Veículos da Empresa
III.5.2 - COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO 2
-

Capela Mortuária
Cemitério
Ossário

IV - USO INDUSTRIAL
Atividade pela qual resulta a produção de bens pela transformação de
insumos, subclassificando-se em:
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IV.1 - INDÚSTRIA TIPO 1
Atividades industriais compatíveis com o uso residencial, não incômodas
ao entorno, tais como:
-
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Confecção de Cortinas
Fabricação e Restauração de Vitrais
Malharia
Fabricação de:
- Absorventes
- Acessório do Vestuário
- Acessórios para Animais
- Adesivos
- Aeromodelismo
- Artigos de Artesanato
- Artigos de Bijuteria
- Artigos de Colchoaria
- Artigos de Cortiça
- Artigos de Couro
- Artigos de Decoração
- Artigos de Joalheria
- Artigos de Pele
- Artigos para Brindes
- Artigos para Cama, Mesa e Banho
- Bengalas
- Bolsas
- Bordados
- Calçados
- Capas para Veículos
- Clichês
- Etiquetas
- Fraldas
- Gelo
- Guarda-chuva
- Guarda-sol
- Material Didático
- Material Ótico
- Mochilas
- Painéis Cerâmicos e Mosaicos Artísticos
- Pastas Escolares
- Perucas e Cabeleiras
- Produtos Alimentícios
- Produtos Desidratados
- Produtos Naturais
- Relógio
- Rendas
- Roupas
- Sacolas
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- SemiJóias
- Sombrinhas
- Suprimentos para Informática
IV.2 - INDÚSTRIA TIPO 2
Atividades industriais compatíveis ao seu entorno e aos parâmetros
construtivos da zona, não geradoras de intenso fluxo de pessoas e veículos, tais
como:
-
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Cozinha Industrial
Fiação
Funilaria
Indústria de Panificação
Indústria Gráfica
Indústria Tipográfica
Serralheria
Fabricação de:
- Acabamentos para Móveis
- Acessórios para Panificação
- Acumuladores Eletrônicos
- Agulhas
- Alfinetes
- Anzóis
- Aparelhos de Medidas
- Aparelhos Fotográficos e Cinematográficos
- Aparelhos Ortopédicos
- Artefatos de Bambu
- Artefatos de Cartão
- Artefatos de Cartolina
- Artefatos de Junco
- Artefatos de Lona
- Artefatos de Papel e Papelão
- Artefatos de Vime
- Artigos de Caça e Pesca
- Artigos de Carpintaria
- Artigos de Esportes e Jogos Recreativos
- Artigos Diversos de Madeira
- Artigos Têxteis
- Box para Banheiros
- Brochas
- Capachos
- Churrasqueiras
- Componentes Eletrônicos
- Componentes e Sistema de Sinalização
- Cordas e Barbantes
- Cordoalha
- Correias

Prefeitura Municipal de Curitiba
-

113

Cronômetro e Relógios
Cúpulas para Abajur
Embalagens
Espanadores
Escovas
Esquadrias
Estandes para Tiro ao Alvo
Estofados para Veículos
Estopa
Fitas Adesivas
Formulário Contínuo
Instrumentos Musicais
Instrumentos Óticos
Lareiras
Lixas
Luminárias
Luminárias para Abajur
Luminosos
Materiais Terapêuticos
Molduras
Móveis
Móveis de Vime
Painéis e Cartazes Publicitários
Palha de Aço
Palha Trançada
Paredes Divisórias
Peças e Acessórios e Material de Comunicação
Peças p/ Aparelhos Eletro-Eletrônicos e Acessórios
Persianas
Pincéis
Portas e Divisões Sanfonadas
Portões Eletrônicos
Produtos Alimentícios com Forno a Lenha
Produtos Veterinários
Sacarias
Tapetes
Tecelagem
Toldos
Varais
Vassouras
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IV.3 - INDÚSTRIA TIPO 3
Atividades industriais em estabelecimento que implique na fixação de
padrões específicos, quanto as características de ocupação do lote, de acesso,
de localização, de tráfego, de serviços urbanos e disposição dos resíduos
gerados, tais como:
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Construção de Embarcações
Curtume
Desdobramento de Madeira
Destilação de Álcool
Entreposto de Madeira p/Exportação (Ressecamento)
Frigorífico
Fundição de Peças
Fundição de Purificação de Metais Preciosos
Geração e Fornecimento de Energia Elétrica
Indústria Cerâmica
Indústria de Abrasivo
Indústria de Águas Minerais
Indústria de Artefatos de Amianto
Indústria de Artefatos de Cimento
Indústria de Beneficiamento
Indústria de Bobinamento de Transformadores
Indústria de Compensados e/ou Laminados
Indústria de Fumo
Indústria de Implementos Rodoviários
Indústria de Madeira
Indústria de Mármore
Indústria de Plásticos
Indústria de Produtos Biotecnológicos
Indústria Eletromecânica
Indústria Granito
Indústria Mecânica
Indústria Metalúrgica
Indústria Petroquímica
Montagem de Veículos
Peletário
Produção de Elem. Quim. e de Prod. Inorg., Org.
Produção de Óleos Vegetais e outros Prod. da Dest. da Madeira
Produção de Óleos, Gorduras e Ceras Veget. e Animais
Reciclagem de Plásticos
Reciclagem de Sucatas Metálicas
Reciclagem de Sucatas não Metálicas
Recuperação de Resíduos Têxteis
Refinação de Sal de Cozinha
Secagem e Salga de Couro e Peles
Sementação de Aço
Sintetização ou Pelotização de Carvão de Pedra e Coque
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Tanoaria
Têmpera de Aço
Têmpera e Sementação de Aço
Torrefação e Moagem de Cereais
Tratamento e Distribuição de Água
Usina de Concreto
Zincagem
Fabricação de:
- Açúcar
- Adubos
- Água Sanitária
- Álcool
- Alvaiade
- Anodos
- Antenas
- Aparelho, Peças e Acessórios p/ Agropecuária
- Aparelhos e Equip. Elet. Terapêuticos e Eletroq.
- Aquecedores, Peças e Acessórios
- Arames Metálicos
- Argamassa
- Armas
- Artefatos de Borracha
- Artefatos de Concreto
- Artefatos de Espuma de Borracha
- Artefatos de Fibra de Vidro
- Artefatos de Metal
- Artefatos de Parafina
- Artigos de Caldeireiros
- Artigos de Cutelaria
- Artigos de Material plástico e/ou Acrílico
- Artigos de Tanoaria
- Artigos Diversos de Fibra
- Artigos para Refrigeração
- Artigos Pirotécnicos
- Asfalto
- Bebidas
- Bicicletas
- Biscoitos e Bolachas
- Bombas e Motores Hidrostáticos
- Borracha e Látex Sintéticos
- Brinquedos
- Caçambas
- Café
- Cal
- Caldeiras, Maq., Turbinas e Motores Marítimos
- Câmaras de Ar
- Canos
- Canos Metálicos
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Carretas para Veículos
Carroças
Carrocerias para Veículos Automotores
Cartão
Cartolina
Casas Pré-Fabricadas
Celulose
Ceras para Assoalhos
Chapas e Placas de Madeira
Cimento
Cola
Combustíveis e Lubrificantes
Componentes e Turbinas
Concentrados Aromáticos
Corretivos do Solo
Cosméticos
Cristais
Defensivos Agrícolas
Desinfetantes
Elevadores
Equipamentos Contra Incêndio
Equipamentos e Apar. p/ Controle Visual / Pedagógico
Equipamentos e Mat. de Proteção e Segurança de Trabalho
Equipamentos Eletrônicos e/ou Elétricos
Equipamentos Esportivos
Equipamentos Hospitalares
Equipamentos Industriais, Peças e Acessórios
Equipamentos Náuticos
Equipamentos p/ Transmissão Industrial
Equipamentos para Telecomunicação
Equipamentos Pneumáticos
Esmaltes
Espelhos
Espumas de Borracha
Estruturas de Madeira
Estruturas Metálicas
Explosivos
Fermentos e Leveduras
Ferramentas
Fertilizantes
Fios e Arames de Metais
Fios Metálicos
Formicidas e Inseticidas
Fósforos
Fungicidas
Gás de Hulha e Nafta
Gelatinas
Germicidas
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Glicerina
Graxas
Impermeabilizantes
Lacas
Laminados
Laminados de Metais
Laminados Plásticos
Lâmpadas
Licores
Louças
Malte
Manilhas, Canos, Tubos e Conexão de Material Plástico
Maq. e Apar. p/ Prod. e Distribuição de Energia Elétrica
Máquinas e Equipamentos Agrícolas
Máquinas Motrizes não Elétricas
Máquinas p/ Meio-Fio
Máquinas, Peças e Acessórios
Massa Plástica
Massas Alimentícias
Massas para Vedação
Mate Solúvel
Materiais p/ Recondicionamento de Pneumáticos
Materiais para Estofos
Material Eletro-Eletrônico
Material Fotográfico
Material Hidráulico
Material p/ Medicina, Cirurgia e Odontologia
Matérias Primas p/ Inseticidas e Fertilizantes
Medicamentos
Moldes e Matrizes de Peças e Embalagem Plástica
Mont. de Tratores, Maq., Peças e Aces.
e Apar. de
Terraplenagem
Motociclos
Motores para Tratores Agrícolas
Munição para Caça e Esporte
Munições
Oxigênio
Papel
Papelão
Peças de Gesso
Peças e Acessórios para Máquinas Agrícolas
Peças e Acessórios para Motociclos
Peças e Acessórios para Veículos
Peças e Equipamentos Mecânicos
Pisos
Placas de Baterias
Pneumáticos
Preparados p/ Limpeza e/ou Polimentos
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Produtos Agrícolas
Produtos de Higiene Pessoal
Produtos de Perfumaria
Produtos Derivados da Destilação do Carvão de Pedra
Produtos Químicos em Geral
Rações Balanceadas e Alim. Preparados p/ Animais
Rebolo
Relaminados de Met. e Ligas de Metais não Ferrosos
Resinas de Fibras
Sabões
Saponáceos
Sebos
Secantes
Soldas
Solventes
Tanques, Reservatórios e outros Recipientes Metálicos
Tecidos
Telas Metálicas
Telha Ondulada em Madeira
Telhas
Tintas
Trefilados de Ferro, Aço e de Metais não Ferrosos
Triciclos
Tubos Metálicos
Veículos
Vernizes
Vidros
Vinagre
Xaropes
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V - USO AGROPECUÁRIO
Atividades de produção de plantas, criação de animais, agroindustriais e
piscicultura, tais como:
-

Abate de Animais
Aração e/ou Adubação
Cocheira
Colheita
Criação de Chinchila
Criação de Codorna
Criação de Escargot
Criação de Minhocas
Criação de Peixes
Criação de Rãs
Criação de Répteis
Granja
Pesque e Pague
Produção de Húmus
Serviços de Imunização e Tratamento de Hortifrutigranjeiros
Serviços de Irrigação
Serviços de Lavagem de Cereais
Serviços de Produção de Mudas e Sementes
Viveiro de Animais

VI - USO EXTRATIVISTA
Atividades de extração mineral e vegetal, tais como:
-

Extração de Areia
Extração de Argila
Extração de Cal
Extração de Caolim
Extração de Cimento
Extração de Madeira
Extração de Minérios
Extração de Pedras
Extração Vegetal
Olaria

Art. 2º A complementação das atividades vinculadas aos usos
classificados no “caput” do Art. 1º consta do Anexo I, parte integrante deste
decreto.
Parágrafo único.
Fica delegada competência ao Secretário Municipal do
Urbanismo - SMU para acrescentar atividades não contempladas no presente
decreto, através de Portaria.
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Art. 3º Os alvarás de funcionamento comercial de prestação de serviços
e industrial, serão concedidos sempre em caráter experimental, a título precário.
Parágrafo único.
Os alvarás de funcionamento a que se refere o
presente artigo poderão ser cassados a qualquer título desde que o uso
demonstre inconvenientes, sem direito à nenhuma espécie de indenização por
parte da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto nº 880/75 e demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I
COMÉRCIO VICINAL 1
COMÉRCIO VAREJISTA DE :
Artesanato
Artigos de Armarinho
Artigos de Tabacaria
Artigos do Vestuário
Artigos Fitoterápicos
Bijuterias
Brinquedos
Cartões
Doces Embalados
Flores Ornamentais
Hortifrutigranjeiros
Jornais
Pães
Pipocas
Produtos Farmacêuticos
Produtos Naturais
Revistas
Sorvetes Embalados
Vestuário

SERVIÇO VICINAL 1
Administrador Autônomo
Advogado Autônomo
Afiador de Ferramentas Autônomo
Afinador de Instrumentos Musicais Autônomo
Agente de Publicidade Autônomo
Agrimensor Autônomo
Alfaiate Autônomo
Analista de Sistemas Autônomo
Arqueólogo Autônomo
Arquiteto Autônomo
Artesão Autônomo
Atelier de Alfaiate Autônomo
Atelier de Artesanato Autônomo
Atelier de Bordadeiro Autônomo
Atelier de Costureiro Autônomo
Atelier de Estilista Autônomo
Atelier de Tricoteiro Autônomo
Atelier de Artesanato
Atelier de Costura, Alfaiataria, Bordado, Crochê e Tricô
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Atelier Fotográfico Autônomo
Atuário Autônomo
Auditor Autônomo
Barbeiro Autônomo
Biomédico Autônomo
Bordadeiro Autônomo
Borracheiro Autônomo
Cabeleireiro Autônomo
Calista Autônomo
Chaveiro Autônomo
Colocador Autônomo de Calhas
Contador Autônomo
Corretor Autônomo de Imóveis
Corretor Autônomo de Seguros
Corretor Autônomo de Valores
Costureiro Autônomo
Datilógrafo Autônomo
Decorador Autônomo
Dedetizador Autônomo de Ambientes
Dentista Autônomo
Depilador Autônomo
Desenhista Autônomo
Desenhista Industrial Autônomo
Despachante Aduaneiro Autônomo
Despachante do Detran Autônomo
Detetive Autônomo
Digitador Autônomo
Economista Autônomo
Encaminhador de Papéis e Documentos Autônomo
Encanador Autônomo
Enfermeiro Autônomo
Engenheiro Agrônomo Autônomo
Engenheiro de Operações Autônomo
Engenheiro de Pesca Autônomo
Engenheiro Cartógrafo Autônomo
Engenheiro Civil Autônomo
Engenheiro Eletricista Autônomo
Engenheiro Eletrônico Autônomo
Engenheiro Florestal Autônomo
Engenheiro Mecânico Autônomo
Engenheiro Metalúrgico Autônomo
Engenheiro Químico Autônomo
Entregador de Alimentos Autônomo
Esteticista Autônomo
Estilista Autônomo
Fisioterapeuta Autônomo
Fonoaudiólogo Autônomo
Fotógrafo Autônomo
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Gabinete de Depilador Autônomo
Geólogo Autônomo
Instrutor de Artesanato Autônomo
Instrutor de Ballet Autônomo
Instrutor de Cabeleireiro Autônomo
Instrutor de Corte e Costura Autônomo
Instrutor de Culinária Autônomo
Instrutor de Dança Autônomo
Instrutor de Datilografia Autônomo
Instrutor de Esportes Autônomo
Instrutor de Expressão Corporal Autônomo
Instrutor de Idiomas Autônomo
Instrutor de Informática Autônomo
Instrutor de Método Kumon Autônomo
Instrutor de Modelo/Manequim Autônomo
Instrutor de Musculação Autônomo
Instrutor de Musica Autônomo
Instrutor de Primeiros Socorros Autônomo
Instrutor de Relaxamento Autônomo
Instrutor de Serigrafia Autônomo
Instrutor de Treinamento Industrial Autônomo
Instrutor de Tricô Autônomo
Instrutor de Vôo Livre Autônomo
Instrutor de Xadrez Autônomo
Instrutor de Yoga Autônomo
Leiloeiro Autônomo
Lustrador Autônomo
Manicuro Autônomo
Maquetista Autônomo
Massagista Autônomo
Massoterapeuta Autônomo
Médico Autônomo
Musico Terapeuta Autônomo
Nutricionista Autônomo
Pastelaria
Pedagogo Autônomo
Pedicuro Autônomo
Pesquisador de Mercado Autônomo
Pintor Artístico Autônomo
Professor de Ciências Autônomo
Professor de Dança Autônomo
Professor de Educação Artística Autônomo
Professor de Educação Especial Autônomo
Professor de Educação Física Autônomo
Professor de Estudos Sociais Autônomo
Professor de Física Autônomo
Professor de Geografia Autônomo
Professor de História Autônomo
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Professor de Idiomas Autônomo
Professor de Matemática Autônomo
Professor de Musica Autônomo
Professor de Português Autônomo
Professor de Primeira e Quarta Série do Primeiro Grau Autônomo
Professor de Psicologia Autônomo
Professor de Química Autônomo
Programador de Computador Autônomo
Psicólogo Autônomo
Publicitário Autônomo
Químico Autônomo
Relações Públicas Autônomo
Reparador de Artigos Esportivos Autônomo
Reparadora de Box para Banheiro Autônomo
Representante Comercial Autônomo
Serviços de Confecção de Estojos E Demonstradores de Jóias
Serviços de Consertos de Sombrinhas/Guarda-Chuvas/Guarda-Sol
Serviços de Datilografia
Serviços de Digitação
Serviços de Manicuri
Serviços de Montagem de Bijuterias
Técnico Agrícola Autônomo
Técnico de Estrada Autônomo
Técnico em Administração Autônomo
Técnico em Agrimensura Autônomo
Técnico em Citopatologia Autônomo
Técnico em Contabilidade Autônomo
Técnico em Economia Doméstica Autônomo
Técnico em Enfermagem Autônomo
Técnico em Estatística Autônomo
Técnico em Processamento de Dados Autônomo
Técnico em Química Autônomo
Técnico em Secretariado Autônomo
Técnico Industrial Autônomo
Tecnólogo em Edificações Autônomo
Tecnólogo em Eletricidade Autônomo
Tecnólogo em Eletrônica Autônomo
Tecnólogo em Hotelaria Autônomo
Tecnólogo em Processamento de Dados Autônomo
Tecnólogo em Sondagens Autônomo
Teólogo Autônomo
Terapeuta Holístico Autônomo
Topógrafo Autônomo
Tradutor Público Autônomo
Tricoteiro Autônomo
Urbanista Autônomo
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COMÉRCIO VICINAL 2
COMÉRCIO VAREJISTA DE:
Absorventes
Acessórios para Bicicletas
Acessórios para Malharia
Acessórios para Vídeo Cassete
Acessórios para Vídeo Game
Adesivos
Água Mineral
Antigüidades
Aparelhos Óticos
Aquários
Artefatos de Cerâmica
Artefatos de Couro
Artefatos de Papel
Artefatos de Plástico
Artigos de Cama, Mesa, Copa e Banho
Artigos de Cutelaria
Artigos Decoração
Artigos de Enfeites
Artigos de Jardinagem
Artigos de Joalheria
Artigos de Perfumaria
Artigos de Serigrafia
Artigos de Tapeçaria
Artigos de Tecidos
Artigos Esotéricos
Artigos Filatélicos
Artigos Infantis
Artigos Numismáticos
Artigos para Cabeleireiro
Artigos para Festas
Artigos para Relojoaria
Artigos para Sapataria
Artigos para Viagem
Artigos Personalizados
Artigos Religiosos
Artigos Têxteis
Bebidas Fechadas
Bicicletas
Bolsas
Calçados
Caldo de Cana
Carimbos
Cestas de Café Matinais
Cestas de Natal
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Cestas Noturnas
Condimentos
Cortinas
Cosméticos
Discos, Fitas Cassetes e Cds
Erva Mate
Escargot
Etiquetas
Fichas e Cartões Telefônicos
Fios e Barbantes
Fitas Adesivas
Fitas para Vídeo Cassete
Fitas para Vídeo Game
Flores Ornamentais
Fósforo
Fotográfico
Fotolitos
Fraldas
Frangos
Frios
Frutos do Mar
Gelo
Guarda-Chuvas
Guarda-Sol
Impressos
Isqueiros
Laticínios
Luminárias
Malas
Massas Alimentícias
Materiais De Engenharia
Materiais Para Pinturas
Material de Desenho
Material de Higiene
Material de Limpeza
Material de Promoção
Material Didático
Material Escolar
Material Gráfico
Mudas
Objetos de Arte
Ovos
Palha de Aço
Peixes (Peixaria)
Peixes Ornamentais
Plantas
Preservativos
Produtos Alimentícios
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Produtos de Estéticas
Produtos Desidratados
Produtos Dietéticos
Produtos Para Off-Set
Produtos Terapêuticos
Produtos Terapêuticos e/ou Fisioterapia
Salgados
Semijóias
Sombrinhas
Tecidos
Vasos
Velas
SERVIÇO VICINAL 2
Academia de Corte e Costura
Academia de Datilografia
Academia de Taquigrafia
Agência de Serviços Postais
Atelier e Modelagem de Calçados
Bilhar e/ou Snooker
Compra e Venda de Patentes
Comunicação Visual, Projetos e Design
Consultório Psicológico
Consultório Veterinário
Consultório de Acupuntura
Consultório de Atendimento Espiritual
Consultório de Citopalogia
Consultório de Fisioterapia
Consultório de Fonoaudiologia
Consultório de Mamografia
Consultório de Musicoterapia
Consultório de Naturoterapia
Consultório de Nutricionismo
Consultório de Orientação Médica de Neuropsicologia
Consultório de Terapia Ocupacional
Consultório Médico
Consultório Odontológico
Consultório Pedagógico
Consultório Psiquiátrico
Consultórios de Estudos Psicopedagógicos e Sociais
Correio
Curso de Artes Plásticas
Curso de Belas Artes
Curso de Processamento de Dados
Curso de Programação de Computadores
Eletricista Autônomo de Veículos
Encadernação
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Entregador Autônomo de Alimentos, c/Domicílio Tributário
Entregador Autônomo de Encomendas Com Motocicleta
Escritório de Comércio de Combustíveis
Escritório de Comércio de Jóias
Escritório de Comercio de Metais
Escritório de Comércio de Pedras Preciosas
Escritório de Comércio de Produtos Manufaturados
Escritório de Construção Civil
Escritório de Promoções e Recreação Com Pôneis e Charretes
Escritório de Serviço de Preparação De Alimentos
Escritório de Serviços de Montagens
Escritório De Serviços De Recepção Para Festas
Estofador Autônomo
Estúdio Fotográfico
Estudos Teosófico
Ferreiro Autônomo
Gabinete de Massoterapia
Impressão em Flexografia
Instituto de Beleza
Instrutor de Artes Marciais Autônomo
Instrutor de Boxe Autônomo
Instrutor de Capoeira Autônomo
Instrutor de Chute-Boxe Autônomo
Instrutor de Ginástica Autônomo
Instrutor de Halterofilismo Autônomo
Instrutor de Pintura Em Quadros Autônomo
Instrutor de Tiro Autônomo
Jogos Eletrônicos
Latoeiro Autônomo
Limpeza de Postos E Aguados
Limpeza e Conservação de Edifícios e Bens Imóveis
Limpeza e Conservação de Ruas
Limpeza e Conservação de Terrenos
Limpeza e Restauração de Obras de Artes
Locação de Cd
Locação de Discos
Locação de Filmes Cinematográficos
Locação de Fitas para Vídeo Cassete
Locação de Fitas para Vídeo Game
Locação de Livros
Locação de Revistas
Locação de Slides
Locação de Software
Mecânico Autônomo de Motocicletas
Mecânico Autônomo de Veículos
Médico Veterinário Autônomo
Motorista de Veic. Transp. Escolar c/Domicilio Tributário Autônomo
Motorista de Veículos de Carga, c/Domicilio Tributário Autônomo
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Motorista de Veículos de Cargas Autônomo
Motorista de Veículos de Transporte Escolar Autônomo
Oficina de Consertos de Bolsas e Similares
Oficina de Consertos de Calçados e Similares
Oficina de Consertos de Eletrodomésticos
Oficina de Reparação de Aparelhos de Precisão
Oficina de Reparação de Aparelhos Óticos
Oficina de Reparação de Artigos do Mobiliário
Oficina de Reparação de Bicicletas
Oficina de Reparação de Instrumentos Musicais
Oficina de Serv. Cons. de Rufos, Calhas, Condutores e Coifas
Pebolim
Posto de Captação de Anúncios e Assinaturas de Jornais
Prestação de Serviços Na Área de Alimentos (Vila de Ofícios)
Professor e/ou Instrutor
Realização de Pesquisas de Doutrina, Jurisprudência e Legislação
Recuperação e Afiação de Ferramentas
Recuperação e Consertos de Artigos Para Camping
Reparação de Armas
Reparação de Artefatos de Encerados
Reparação de Artefatos de Lona
Reparação de Artefatos de Redes
Reparação de Artefatos de Sacos
Reparação de Artefatos de Toldos
Reparação de Artigos de Cutelaria
Reparação de Artigos de Ferraria
Reparação de Artigos de Filmagem
Reparação de Artigos de Fotografia
Reparação de Bijuterias
Reparação de Brinquedos
Reparação de Equipamentos e Instalações de Segurança
Reparação de Jóias
Reparação de Relógios
Reparação de Tapetes
Reparação, Manutenção e Conserv. Apar. Equip. Eletro-Eletrônicos
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Reparação, Manutenção e Conserv. de Máquinas e Apar. de Escritórios
Reparação, Manutenção e Conservação de Colchões
Reparação, Manutenção e Conservação de Máquinas de Costura
Reparação, Manutenção e Instalação de Redes Elétricas
Reparação, Manutenção e Instalação de Redes Telefônicas
Reparador de Bicicletas Autônomo
Reparador de Calçados Autônomo
Reparador de Eletrodomésticos Autônomo
Reparador de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Autônomo
Reparador de Estofados Autônomo
Reparador de Jóias Autônomo
Reparador de Máquinas de Costura Autônomo
Reparador de Máquinas de Escritório Autônomo
Reparador de Móveis Autônomo
Reparador de Relógios Autônomo
Representação Comercial
Salão de Cabeleireiro Autônomo
Salão de Esteticista Autônomo
Salão de Manicuro Autônomo
Soldador
Taxidermista Autônomo
Técnico em Eletrotécnica Autônomo
Técnico em Mecânica Autônomo
Técnico em Piscicultura Autônomo
Técnico em Prótese Dentária Autônomo
Técnico em Radiologia Autônomo
Técnico em Revelação de Filmes Autônomo
Técnico em Veterinária Autônomo
Torneiro Mecânico Autônomo
Tosador de Animais Autônomo
Zootecnista Autônomo
SERVIÇOS DE:
Abertura de Poços
Abertura em Portas e Cofres
Advocacia
Aerofotogrametria
Agrimensura
Agropastoris
Análise e Avaliação de Riscos
Animação
Aplicação de Sinteco
Área de Meio Ambiente
Arquitetura
Arte e Criação Artística
Arte e Técnica Publicitária
Arte Final
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Artes Gráficas
Assessoria
Assessoria Econômica e Financeira
Assessoria em Cobranças
Assessoria em Importação E Exportação
Assessoria em Marketing
Assessoria Jurídica
Assessoria na Área de Engenharia
Assessoria na Área de Recursos Humanos
Assessoria na Área de Saúde
Assessoria Técnica Contábil
Assessoria Técnica de Vendas
Assessoria Técnica Empresarial
Assistência Técnica e Instalações a Domicílio
Astrologia
Auditoria
Auxiliares da Pecuária
Avaliação de Empreendimentos
Bandagem
Cabala
Cabala e/ou Astrologia e/ou Tarô e/ou Numerologia
Calefação
Calista
Carpintaria
Cenografia
Clicheria
Cobranças
Coleta e Correspondência
Colocação de Assoalhos
Colocação de Calçamento e Meio Fio
Colocação de Cercas
Colocação de Cortinas
Colocação de Divisórias
Colocação de Esquadrias
Colocação de Granitos
Colocação de Mármores
Colocação de Persianas
Colocação de Redes de Proteção
Colocação de Revestimentos
Colocação de Rufos, Calhas, Condutores e Coifas
Colocação e Consertos de Fechaduras
Colocação e Consertos de Ferragens
Colocação e Reforma de Espelhos, Quadros e Molduras
Colocação ou Consertos de Rufos, Calhas, Condutores e Coifas
Computação Gráfica
Comunicação Visual
Confecção de Carimbos
Confecção de Chaves
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Confecção de Letreiros em Placas e Painéis
Confecção de Maquetes, Réplicas e Protótipos
Confecção de Métodos de Ensino Musical
Consertos de Box Para Banheiros
Consertos de Persianas
Consertos e Reparações em Cortinas
Consultoria
Consultoria Econômica e Financeira
Consultoria em Importação e Exportação
Consultoria em Informática
Consultoria Empresarial
Consultoria Jurídica
Consultoria na Área de Engenharia
Consultoria na Área de Recursos Humanos
Consultoria Técnica Industrial
Contabilidade
Controle de Pragas
Controle de Qualidades
Controle e Acesso a Banco de Dados
Cozinha Auxiliar
Criação e Marcas
Criação Visual
Datilografia
Decoração
Dedetização
Demolição
Depilação
Descupinização
Desenho
Desentupimento
Desenvolvimento de Sistemas
Desmatamento
Desmontagem de Móveis
Despachante
Despachos Aduaneiros
Desratização
Difusão de Técnicas de Congelamento e Descong. de Alimentos
Divulgação
Edição
Editoração
Eletrônica
Embalagens
Encaminhamento de Material Fotográfico
Encaminhamento de Papéis e Documentos
Energizações, Cromoterapia e Pirâmide
Enfermagem
Engenharia
Entregas a Domicílio de Alimentos
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Entregas de Correspondência e Encomendas
Espelhação
Estamparia Em Tecidos
Estética
Etiquetamento
Execução De Mão De Obra Na Construção Civil
Exportação
Factoring
Faturamento
Fax-Simile
Fianças Locatícias
Filmagens
Fiscalização de Obras
Fitosanitários
Florestamento
Fornecimento de Musica Funcional
Fotocomposição
Fotocópias
Fotográficos
Fotolitos
Funilaria
Geodesia
Geologia
Gravação E Tatuagem na Pele
Gravações de Clichês
Gravações Em Metais
Iluminação
Impermeabilização
Importação
Impressão de Etiquetas e Adesivos
Imunização
Informação
Informação e Documentação na Área de Biblioteconomia
Instalação de Antenas
Instalação de Luminosos
Instalações Elétricas
Instalações Eletrônicas
Instalações Telefônicas
Investigação
Jornalismo
Lapidação
Lapidação de Pedras Preciosas
Lapidação de Pedras Semipreciosas
Laqueamento e/ou Lustração de Móveis
Lavagem e Limpeza de Carpetes, Tapetes, Cortinas e Estofados
Leasing
Leitura e Análise Instrumental
Limpeza de Caixas D’água
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Linotipos
Lixamento De Pisos
Manutenção e Reparação de Correias
Mão de Obra na Colocação de Placas e Molduras de Gesso
Marcenaria
Marketing
Massagens
Mecanografia
Medicina em Geral
Monitoramento de Alarmes
Montagem de Álbum/Quadro Fotográfico/Molduras
Montagem de Álbuns Fotográficos
Montagem de Box Para Banheiro
Montagem de Esquadrias
Montagem de Juntas Universais
Montagem de Moldes Para Modelagem
Montagem de Molduras
Montagem de Móveis
Montagem de Pranchas para Skate
Montagem de Quadros Fotográficos
Montagem de Relógios
Montagem e Desmontagem de Móveis
Montagens de Bolsas
Montagens de Mochila
Montagens de Sacola
Montagens Elétricas
Montagens Eletrônicas
Numerologia
Nutrição e Alimentação Animal
Orientação Médica Homeopática e Natural
Orientação Vocacional
Paisagismo
Pavimentação
Pedicure
Pesquisas
Pintura de Quadros Artísticos
Pintura em Couro
Pinturas na Construção Civil
Planejamento
Plantio
Plastificação
Plotagens
Portaria
Processamento de Dados
Programação de Informática
Programação Visual
Projetos
Propaganda
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Publicação
Publicidade
Recuperação de Fitas para Equipamentos e Máquinas
Recuperação de Fitas para Máquinas e Equipamentos
Redação e Composição
Reflorestamento
Reforma e Instalação de Telas
Regulamentação de Marcas e Patentes e Registros em Geral
Reparação de Perucas
Reportagem
Reprografia
Restauração Gráfica
Saneamento
Semeaduras
Serigrafia
Soldas
Tarô
Técnicos em Segurança do Trabalho
Técnicos na Área de Mineração
Técnicos na Área de Produção Gráfica
Tecnologia e Cálculo de Concretagem
Telecomunicação
Telefonia
Telegrafia
Teleinformação
Teleinformática
Terapia
Terraplenagem
Toalharia
Topografia
Tornearia
Tradução
Transcodificação de Sistemas de Cores
Transportes de Encomendas a Domicílio (Disk-Boy)
Urbanismo
Vacinação

135

Prefeitura Municipal de Curitiba
COMÉRCIO DE BAIRRO
Aviário
Disk Pizza Com Forno a Lenha/Carvão
Disk Pizza Sem Forno a Lenha/Carvão
Oficina de Eletricidade em Veículos
Serviços de Colocação de Acessórios em Veículos
Serviços de Colocação de Peças em Veículos
Serviços de Colocação de Películas de Controle Solar em Vidros
Serviços de Estofamentos em Veículos
Serviços de Geometria e Balanceamento
Tinturaria
Vidraçaria
COMÉRCIO VAREJISTA DE:
Acessórios Musicais
Acessórios para Animais
Acessórios para Aquecedores
Acessórios para Cds
Acessórios para Computadores
Acessórios para Cortinas
Acessórios para Eletrodomésticos
Acessórios para Iluminação
Acessórios para Motocicletas
Acumuladores
Animais Vivos
Antenas
Aparelhos Eletrodomésticos
Aparelhos para Ginásticas
Artefatos de Colchoaria
Artefatos de Gesso
Artigos de Borracharia
Artigos de Escritório
Artigos de Pele
Artigos de Pesca
Artigos Esportivos
Artigos Óticos
Artigos para Camping
Artigos para Caça
Artigos para Marceneiro
Artigos Recreativos
Aves
Baterias
Bens Móveis, Novos e Usados e Sob Medida
Box Para Banheiro
Calhas, Condutores e Rufos
Carnes Assadas Com Forno a Lenha/Carvão
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Carnes Assadas Sem Forno a Lenha/Carvão
Carvão
Cereais
Couros, Raspas e Peles
Discos
Embalagens
Equipamentos para Escritório
Escapamentos de Veículos
Espelhos
Gás Liqüefeito do Petróleo
Gesso
Instrumentos Musicais
Juntas Universais
Lenha
Máquina de Costura
Materiais de Construção Sem Depósito
Material Cinematográfico
Material Elétrico
Material Fotográfico
Material Hidráulico
Metais Preciosos
Metais Semipreciosos
Molduras
Móveis
Papel
Peças e Acessórios Para Motocicletas
Peças e Acessórios Para Móveis
Peças e Acessórios Para Veículos
Peças e Aparelhos a Gás
Peças Para Máquinas De Costura
Pedras Preciosas
Pedras Semipreciosas
Perucas
Pilhas
Placas e Molduras em Acrílico
Placas e Molduras em Gesso
Placas e Molduras em Metal
Produtos de Fisioterapia
Produtos Odonto-Médico-Hospitalares
Produtos Veterinários
Purificador De Água
Quadros E Molduras
Rações
Sementes
Software
Suprimentos de Informática
Telas
Tintas
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Utilidades domésticas e Artigos de Habitação
Varais
Vassouras
Vidros e Acessórios
Vitral
SERVIÇO DE BAIRRO
Academia de Artes Marciais
Academia de Danças
Academia de Esportes
Academia de Ginástica
Academia de Halterofilismo
Academia de Musculação
Academia de Musica
Academia de Natação
Academia de Relaxamento
Academia de Tênis
Academia de Yoga
Agência Bancária/Banco
Agência de Passagens
Agência de Viagem e Turismo
Agência Matrimonial
Cartonagem
Cartório
Curso de Aperfeiçoamento de Pessoal
Curso de Área de Saúde
Curso de Artes Marciais
Curso de Artes Plásticas
Curso de Artesanato
Curso de Cabelereiro
Curso de Culinária
Curso de Dança
Curso de Decoração
Curso de Estética Facial
Curso de Expressão Corporal
Curso de Formação de Brigadistas
Curso de Formação de Mergulhadores
Curso de Formação e Manuseio em Materiais Explosivos
Curso de Fotografia
Curso de Ginástica
Curso de Halterofilismo
Curso de Instrumentação Cirúrgica
Curso de Manequim e Modelo
Curso de Musculação
Curso de Música
Curso de Natação
Curso de Programação de Computadores e/ou Processamento de Dados
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Curso de Relaxamento
Curso de Tênis
Curso de Tiro
Curso de Yoga
Curso Preparatório para Vestibular
Curso Técnico Profissionalizante
Curso Técnico por Correspondência
Douração
Ensino de Idiomas
Escola de Patinação
Escola de Pesquisas Subaquáticas
Escritório Administrativo
Estabelecimento de Ensino de Cursos Livres
Estabelecimento de Ensino na Arte de Joalheria
Franchaisin
Impressão em Couro
Impressão em Madeira
Impressão em Material Plástico
Impressão em Off-Set
Impressão em Papel
Impressão em Tecidos
Impressão Litográfica (Pedra Ou Metal)
Impressão Personalizada
Laboratório de Manipulação de Medicamentos, Cosméticos
e Homeopatia
Laboratório de Prótese Dentária
Laboratório Fotográfico
Laboratório Ótico
Locação de Aparelhos Eletro-Eletrônicos
Locação de Equipamentos Para Festas
Locação de Instrumentos Musicais
Oficina de Reparação e Manutenção de Kart
Oficina de Reparação e Reforma de Motocicletas
Oficina Mecânica de Veículos
Operadora de Turismo
Pautação
Posto Bancário
Posto de Coleta de Material para Exame de Laboratório
Produção de Matrizes
Reforma em Esquadrias
Reparação e Conserto de Radiadores
Reparação e Manutenção de Peças Automotivas
Reparação em Esquadrias
Reparos de Escapamentos
Reprodução Gráfica
Serviços de Acabamentos de Serviços Gráficos
Serviços de Criação de Arranjo Musicais
Serviços de Fresa e plaina
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Serviços de Laqueamento
Serviços de Lavagem Manual de Veículos
Serviços de Montagens de Peças Teatrais
Serviços de Polimento
Serviços de Recepção e Embarque de Passageiros
Serviços Gráficos
Serviços Topográficos
COMÉRCIO SETORIAL
Administração de Imóveis
Arrendamento e Locação de Imóveis
Buffet Com Salão de Festas
Centro Comercial
Compra e Venda de Bens Imóveis
Corretagem e Intermediação de Imóveis
Lojas de Departamentos
Loteamento de Imóveis
Posto de Serviço de Lavagem de Veículos
Serv-Car
Serviços de Lava-Rápido
Serviços de Lubrificação de Veículos
Supermercado

COMÉRCIO VAREJISTA DE:
Abrasivos
Acessórios para Automobilismo
Acessórios para Modelismo
Aparelhos de Precisão
Aparelhos e Equip. Médico-Hospitalares
Aparelhos e Equip. Odontológicos
Areia
Artefatos de Borracha
Artefatos de Cimento
Artefatos de Madeira
Artefatos de Metal
Artigos de Serralheria
Artigos Eróticos
Artigos para Estofaria
Artigos Sanitários
Ataúdes Funerários e Urnas
Bicicletas
Capas para Veículos
Celulose
Cola
140

Prefeitura Municipal de Curitiba
Compensados
Correias
Crina de Animais
Defensivos Agrícolas
Divisões Sanfonadas
Equipamentos Contra Incêndio, de Segur., Peças e Aces.
Equipamentos de Informática
Equipamentos de Laboratório
Equipamentos e Acessórios para Audiovisuais
Equipamentos Elétricos para Veículos
Equipamentos Eletro-Eletrônico-Mecânico
Equipamentos Hidráulicos
Equipamentos Mecânicos
Escovas
Espumas
Esquadrias
Estofados para Veículos
Estruturas Metálicas
Ferragens
Ferramentas
Fibra de Vidro
Fogos de Artifício
Forragens
Grades
Granitos
Implementos Agrícolas
Jazigos
Laminados
Lubrificantes
Madeira
Máquinas e Equipamentos para Cozinhas
Máquinas e Equipamentos para Lanchonetes
Mármores
Massas Plásticas
Materiais e Reagentes para Laboratórios
Materiais para Isolamento
Materiais para Solda
Materiais Refratários
Material para Promoção
Modelismo
Motocicletas
Motores
Motosserras
Papelão
Peças e Comp. Eletro-Eletrônico-Mecânico
Peças para Equipamentos Hidráulicos
Peças para Equipamentos Mecânicos
Peças para Máquinas de Escritórios
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Peças para Motores
Películas de Controle Solar
Persianas
Plásticos
Pneus
Portas
Produtos Agropecuários
Produtos Automotivos
Produtos Metalúrgicos
Produtos Minerais
Produtos Para Laboratório
Produtos Químicos
Produtos Termo-Acústicos
Redes de Proteção
Relógios de Ponto
Resinas
Retentores
Revestimentos
Rolamentos
Sacarias
Soldas
Solventes
Soro
Vacinas
Vedantes
Veículos
Veículos Em Consignação
Velocímetros
Walk Machine

ESCRITÓRIO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE:
Abrasivos
Acessórios do Vestuário
Acessórios para Animais
Acessórios para Modelismo
Acessórios para Móveis
Acessórios para Panificação
Acessórios para Veículos
Acumuladores Eletrônicos
Adesivos
Água Mineral
Alumínio
Animais Abatidos
Animais Vivos
Aparelhos e/ou Equipamentos Odontológicos
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Areia
Armas
Artefato de Fibra De Vidro
Artefatos de Borracha
Artefatos de Cerâmica
Artefatos de Cimento
Artefatos de Concreto
Artefatos de Couro
Artefatos de Madeira
Artefatos de Metal
Artefatos de Papelão
Artefatos de Parafina
Artigos de Armarinho
Artigos de Artesanato
Artigos de Cama, Mesa e Banho
Artigos de Colchoaria
Artigos de Decoração
Artigos de Escritório
Artigos de Joalheria
Artigos de Livraria
Artigos de Ótica
Artigos de Papelaria
Artigos de Perfumaria
Artigos de Refrigeração
Artigos de Relojoaria
Artigos de Tabacaria
Artigos do Vestuário
Artigos Esportivos
Artigos Para Brindes
Artigos Para Estofaria
Artigos Para Sapataria
Artigos Recreativos
Artigos Religiosos
Artigos Têxteis
Bebidas Fechadas
Bicicletas
Bijuterias
Bolsas e Sacolas
Box Para Banheiro
Brinquedos
Caçambas
Calçados
Calhas, Condutores e Rufos
Carnes
Carvão
Cereais
Combustíveis
Compensados
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Componentes e Acessórios Mecânicos
Componentes e Sistemas de Sinalização Industrial
Cosméticos
Cúpulas Para Abajur
Discos
Doces
Embalagens
Equipamentos de Informática
Equipamentos e Acessórios para Comunicação
Equipamentos e Apar. p/Controle Visual e Pedagógico
Equipamentos e Mat. p/Proteção e Segurança
Equipamentos Eletro-Eletrônicos, Peças e Acessórios
Equipamentos Médico-Hospitalares
Equipamentos para Fisioterapia
Equipamentos para Laboratório
Equipamentos Pneumáticos
Escovas
Espanadores
Esquadrias
Estandes para Tiro ao Alvo
Estrutura Metálica
Ferragem
Ferramentas
Ferro e Aço
Ferro-Velho
Fertilizantes
Fitas Cassetes
Flores
Folhagens
Frangos
Frios
Frutos do Mar
Gases Industriais
Gases Medicinais
Gelo
Guarda-Chuva
Guarda-Sol
Hortifrutigranjeiros
Implementos Agrícolas
Implementos Rodoviários
Impressos
Instrumentos Musicais
Insumos
Isqueiros
Jóia
Jornais
Laminados
Lareira
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Laticínios
Lubrificantes
Luminárias
Madeira
Máquinas para Agropecuária
Máquinas para Indústria
Material Cinematográfico
Materiais de Construção
Materiais Terapêuticos
Material de Comunicação
Material Didático
Material Eletro-Eletrônico
Material Fotográfico
Metais Preciosos
Metais Preciosos e/ou Semipreciosos
Metais Semipreciosos
Modelismo
Motores
Móveis
Mudas
Munições
Ovos
Papel
Papelão
Paredes Divisórias
Peças e Acessórios p/Máquinas Industriais
Peças e Acessórios para Bicicletas
Peças e Acessórios para Veículos
Pedras
Pedras para Revestimentos
Pedras Preciosas
Pedras Semipreciosas
Peles
Perucas
Plantas
Plásticos
Produtos Agropecuários
Produtos Automobilísticos
Produtos Automotivos
Produtos de Higiene
Produtos de Limpeza
Produtos Desidratados
Produtos e Resíduos de Origem Animal
Produtos e Resíduos de Origem Vegetal
Produtos Eletromecânicos
Produtos Farmacêuticos
Produtos Fitoterápicos
Produtos Florestais
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Produtos Homeopáticos
Produtos Metalúrgicos
Produtos Minerais
Produtos Odonto-Médico-Hospitalares
Produtos Químicos
Produtos Siderúrgicos
Produtos Veterinários
Relógios
Resinas
Revistas
Salgados
Semijóia
Sombrinhas
Sorvetes
Sucatas
Suprimentos para Informática
Tambores Usados
Tapeçaria
Tecidos
Tintas
Toldos
Utilidade Domésticas e Outros Art. p/Habitação
Vassouras
Veículos
Vernizes
Vidros, Espelhos e Molduras
SERVIÇO SETORIAL
Academia de Aperfeiçoamento de Pessoal
Administração de Condomínios
Administração de Consórcio
Administração de Empresas
Administração de Investimentos
Administração de Pessoal
Administração de Seguros
Administração e Intermediação de Cartões de Convênio
Agência de Empregos
Agência de Manequins e Modelos
Agência de Noticias
Agenciamento Artístico e/ou Show
Agenciamento de Navios
Agenciamento de Serviços Odontológicos
Agenciamento de Vale Creche
Agenciamento de Vales Farmácia
Agenciamento de Vales Refeições
Agenciamento de Veículos de Comunicação
Aquisição de Direitos Creditórios
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Auto Escola
Banco de Investimentos
Bingo (Nos Termos da Lei 8672/93 e Dec. 981/93)
Bingo Permanente (Nos Termos da Lei 8.672/93 e Dec. 981/93)
Boate
Bolsa de Mercadorias
Câmara de Compensação
Cessão de Direitos a Terceiros
Clinica Cirúrgica
Clinica de Citopatologia
Clinica de Estética
Clinica de Fisioterapia
Clinica de Fonoaudiologia
Clinica de Fraturas
Clinica de Inaloterapia
Clinica de Mamografia
Clinica de Medicina Psicossomática
Clinica de Nutricionismo
Clinica de Olhos
Clinica de Oncologia
Clinica de Repouso
Clinica de Reabilitação
Clinica de Terapia
Clinica Espiritual
Clinica Médica
Clinica Odontológica
Clinica Psicológica
Clinica Psico-Pedagógica
Clinica Psiquiátrica
Clinica Veterinária
Comitê de Partido Político
Corretagem de Seguros
Corretora de Valores
Danceteria
Discoteca
Distribuidora de Títulos
Edifícios de Escritórios
Empreendimentos Florestais
Empresa Corretoras de Títulos e Valores
Empresa de Crédito Imobiliário
Escola de Pilotagem
Escritório de Administração e Corretagens de Seguros
Escritório de Comércio de Armas E Munições
Escritório de Comércio de Explosivos
Escritório de Distribuição
Estande De Tiro
Fundação Assistencial
Fundação Beneficiente
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Fundação Científica
Fundos Mútuos de Investimentos
Funerária
Galeria de Arte
Incorporação e Administração de Centros Comerciais
Intercâmbio Comercial
Intercâmbio Cultural
Laboratório de Análise E Ensaios Na Área Geológica
Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Ecografia
Laboratório de Eletrocardiograma
Laboratório de Pesquisas
Laboratório de Radiologia
Laboratório de Sons
Laboratório de Ultra-Sonografia
Leilão
Limpeza e Arrumação de Aeronaves
Locação de Aparelhos Hospitalares
Locação de Aparelhos Terapêuticos
Locação de Containers
Locação de Equipamentos
Locação de Ferramentas
Locação de Linhas Telefônicas
Locação de Mão de Obra
Locação de Máquinas
Locação de Mesas de Bilhar, Snooker e/ou Pebolim
Locação de Móveis
Locação de Painéis de Publicidade
Locação de Pista de Automobilismo
Locação de Pré-Moldados
Locação de Programas de Rádio E Tv
Locação de Quadras Esportivas
Locação de Roupas e Acessórios
Locação de Veículos
Merchandising
Oficina de Lataria e Pintura de Veículos
Participações Societárias
Pista de Dança
Posto de Arrecadação e Pagamento
Radiodifusão
Refeitório Exclusivo de Funcionários da Empresa
Reparação de Equipamentos de Cozinhas Industriais
Reparação de Escovas Industriais
Reparação e Manutenção de Equipamentos Pneumáticos
Reparação e Manutenção de Luminosos
Reparação, Man. E Cons. de Peças e Equipamentos P/Postos
Reparação, Manutenção e Conservação de Elevadores
Sede Administrativa
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Sede de Empresas
Seguradora
Seleção, Recrutamentos de Pessoal e Mão De Obra Temporária
Show Room
Sindicato
Sociedades de Capitalização
Sociedades de Crédito
Stand de Exibição de Filme em Cabine Individual
Studio de Gravações Musicais
Sucursal de Seguros
Tele Bingo
Transporte de Valores
Treinamento de Pessoal
SERVIÇOS DE:
Ambulância
Aplicação de Resinas
Assistência Médica Hospitalar
Automatização Industrial
Cadastro
Carga e Recarga de Extintores
Cartão de Crédito
Cobrança de Pedágio
Comissionamento em Subestações Elétricas
Consertos de Artefatos de Metal
Contagem de Fichas e Cédulas
Coordenação de Campanhas
Copiagem e Corte de Película Cinematográfica
Corretagem de Títulos
Corretagem de Veículos
Corretagem de Mercadorias
Crédito
Dublagem e Sonorização de Películas Cinematográficas
Emissão de Cartão de Crédito
Escolta de Veículos
Exame de Amostras
Exame Técnico de Pneus
Exploração de Pedágio
Financiamento
Fomento Comercial
Gravações Musicais
Hemodiálise
Incorporação e Administração de Centros Comerciais
Inspeção de Trânsito
Inspeção de Veículos
Intermediação e Agenciamento de Negócios
Intermediação em Assistência Médica
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Investimentos
Limpeza e Conservação de Fossas
Locação de Jazigos
Manutenção e Conservação de Áreas Verdes
Manutenção e Montagem de Silos Agrícolas e Secadores
Microfilmagem
Montagem e Colocação de Painéis e Cartazes Publicitários
Montagem e Gravação de Películas Cinematográficas
Montagens de Casas E Galpões Pré-Fabricados
Montagens de Equipamentos
Montagens de Estruturas de Madeira
Montagens de Estruturas Metálicas
Montagens em Pré-Moldados
Musica ao Vivo
Musica Mecânica
Operações Cambiais
Operações Financeiras
Perícias, Regulações e Investigações de Sinistros
Pesagem de Animais
Pesagem de Mercadorias
Pintura de Letreiro em Veículos
Pintura em Equipamentos de Escritórios
Pintura em Faixas, Painéis, Cartazes, Placas e Letreiros
Pintura em Veículos
Produção de Cinema, Rádio, TV e Vídeo
Produções Artísticas
Promoção e Organização de Cursos
Promoção e Organização de Eventos
Promoções Artísticas
Promoções e Vendas
Prospecção e Sondagens
Pulverização
Reabilitação de Crédito
Refratários e Isolamento Termo-Acústico
Remoções
Reprodução de Discos e Fitas Magnéticas
Revelação de Películas Cinematográficas
Segurança
Sinalização e Balizamento
Técnicos no Uso de Explosivos
Televisão
Tratamento Térmico
Videocheque
Vigilância
Wiskeria
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COMÉRCIO GERAL
Comércio de Refeições Industrias
Estufas
Fornitura
Locação de Stands
Serviço de Surfassagem
Serviços de Montagem de Máquinas de Quartzo

COMÉRCIO VAREJISTA DE:
Acessórios para Barcos
Acessórios para Reboque
Aeronaves
Artefatos de Lona e Toldos
Barcos
Carrocerias
Casas Pré-Fabricadas
Encerados
Equipamentos de Telecomunicações
Equipamentos destinados a Construção Civil
Equipamentos Náuticos
Equipamentos para Panificação
Equipamentos para Piscinas
Equipamentos para Postos de Serviços
Equipamentos para Refrigeração
Ferro e Aço
Gases Industriais
Gases Medicinais
Humus
Implementos Agrícolas
Implementos Florestais
Implementos Rodoviários
Laminados
Lâminas Metálicas
Letreiros e Luminosos
Lonas
Máquinas Agrícolas
Máquinas Industriais
Máquinas para Agropecuária
Máquinas para Industria
Matéria Prima para Cerâmica
Matéria Prima para Fiberglass
Materiais e Equipamentos para Saneamento
Materiais para Linha Férrea
Material para Sinalização
Ordenhadeiras
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Painéis e Cartazes Publicitários
Peças e Acessórios p/Máquinas Industriais
Peças e Acessórios para Aeronaves
Peças para Equipamentos de Postos de Gasolina
Peças para Máquinas Agrícolas
Peças para Máquinas Industriais
Pedras
Pedras para Revestimento
Produtos Agrícolas
Produtos de Resíduos de Origem Animal
Produtos de Residuos de Origem Vegetal
Produtos Desidratados
Produtos Petroquímicos
Reboque
Resíduos Industriais
Salvados e Sinistrados
Sucatas
Tambores
Terra para Aterro e Jardim
Toldos
Vasilhames para Acondicionamento de Gás
COMÉRCIO ATACADISTA DE:
Abrasivos
Acessórios do Vestuário
Acessórios para Animais
Acessórios para Modelismo
Acessórios para Móveis
Acessórios para Panificação
Acessórios para Veículos
Acumuladores Eletrônicos
Adesivos
Água Mineral
Alumínio
Animais Abatidos
Animais Vivos
Aparelhos e Equipamentos Odontológicos
Areia
Armas
Armas e Munições
Artefatos de Borracha
Artefatos de Cerâmica
Artefatos de Cimento
Artefatos de Concreto
Artefatos de Couro
Artefatos de Fibra de Vidro
Artefatos de Lona e Toldos
152

Prefeitura Municipal de Curitiba
Artefatos de Madeira
Artefatos de Metal
Artefatos de Papelão
Artefatos de Parafina
Artigos de Armarinho
Artigos de Artesanato
Artigos de Cama, Mesa e Banho
Artigos de Colchoaria
Artigos de Decoração
Artigos de Escritório
Artigos de Joalheria
Artigos de Livraria
Artigos de Ótica
Artigos de Papelaria
Artigos de Perfumaria
Artigos de Refrigeração
Artigos de Relojoaria
Artigos de Tabacaria
Artigos de Vestuário
Artigos Esportivos
Artigos para Brindes
Artigos para Sapataria
Artigos Recreativos
Artigos Religiosos
Artigos Têxteis
Bebidas Fechadas
Bicicletas
Bijuterias
Bolsas e/ou Sacolas
Box para Banheiro
Brinquedos
Caçambas
Calçados
Calha, Condutores e Rufos
Carnes
Carvão
Cereais
Combustíveis
Compensados
Componentes e Acessórios Mecânicos
Componentes e Sistemas de Sinalização Industrial
Cosméticos
Cúpulas para Abajur
Discos
Discos e/ou Fitas Cassetes
Doces
Embalagens
Equipamentos de Informática
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Equipamentos e Aparelhos p/Controle Visual e Pedagógico
Equipamentos e Materiais p/Proteção e Segurança
Equipamentos Eletro-Eletrônicos, Peças e Acessórios
Equipamentos Médico Hospitalares
Equipamentos p/Comunicação, Peças e Acessórios
Equipamentos para Fisioterapia
Equipamentos para Laboratório
Equipamentos Pneumáticos
Escovas
Espanadores
Esquadrias
Estandes para Tiro ao Alvo
Estrutura Metálica
Explosivos
Ferragem
Ferramentas
Fertilizantes
Fios e Barbantes
Fitas Cassetes
Flores
Fogos de Artifício
Folhagens
Frangos
Frios
Frutos do Mar
Gelo
Guarda-Chuva
Guarda-Sol
Hortifrutigranjeiros
Impressos
Instrumentos Musicais
Insumos
Isqueiros
Jóia
Jornais
Lareira
Laticínios
Lubrificantes
Luminárias
Madeira
Materiais de Construção
Materiais Terapêuticos
Material Cinematográfico
Material de Comunicação
Material Didático
Material Eletro-Eletrônico
Material Fotográfico
Metais Preciosos
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Metais Semipreciosos
Modelismo
Motores
Móveis
Mudas
Munições
Ovos
Palha de Aço
Papel
Papelão
Paredes Divisórias
Peças e Acessórios p/Veículos
Peças e Acessórios Para Bicicletas
Peças e Equipamentos Pneumáticos
Pedras Preciosas
Pedras Semipreciosas
Peles
Perucas
Plantas
Plásticos
Produtos Agropecuário
Produtos Alimentícios Diversos
Produtos Automobilísticos
Produtos Automotivos
Produtos de Higiene
Produtos de Limpeza
Produtos Desidratados
Produtos Eletromecânicos
Produtos Farmacêuticos
Produtos Fitoterápicos
Produtos Florestais
Produtos Homeopáticos
Produtos Metalúrgicos
Produtos Odonto-Médico-Hospitalares
Produtos Químicos
Produtos Siderúrgicos
Produtos Veterinários
Relógios
Resinas
Revistas
Sacarias
Salgados
Semi-Jóia
Sombrinhas
Sorvetes
Suprimentos para Informática
Tacógrafos
Tapeçaria
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Tecidos
Tintas
Utilidades Domésticas e Outros Art. p/Habitação
Vasilhame de Vidro
Vassouras
Veículos
Vernizes
Vidros, Espelhos e Molduras
Serviço Geral
Agência de Encomendas
Agenciamento de Cargas
Almoxarifado
Aluguel de Máquinas e Equipamentos de Construção e Demolição
Armazéns Gerais
Arquivos
Canil
Depósito
Depósito e Salvados
Depósito de Sinistrados
Distribuição de Cargas
Dobragem, Envelopagem, Etiquetagem, Postagem e Manip. de Corresp.
Hospital Veterinário
Hotel para Animais
Locação de Animais de Guarda
Locação de Cofres para Guarda de Documentos e/ou Valores
Oficina de Remarcação de Chassi
Oficina de Reparação e Reforma de Carrocerias
Recuperação de Componentes de Turbinas
Recuperação de Peças para Máquinas e Equipamentos
Reparação de Locomotivas
Reparação de Produtos em Fibra De Vidro
Reparação de Veículos e Turbinas de Aviação
Reparação e Conservação de Couro e Produtos Similares
Reparação e Conservação de Embarcação
Reparação, Conservação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Transporte de Resíduos
Transporte Escolar
Transportes Aéreos de Cargas
Transportes Aéreos de Passageiros
Transportes Aquaviários de Cargas
Transportes Aquaviários de Passageiros
Transportes Ferroviários
Transportes Rodoviários de Carga Urbana e Interurbana
Transportes Rodoviários de Passageiros
Transportes Urbanos de Passageiros
Veículos de Aluguel
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SERVIÇOS DE:
Acabamento de Fios
Acabamento de Tecidos
Acondicionamento de Medicamentos
Adestramento e Treinamento de Animais
Anodização
Carga e Descarga
Colocação de Fibra de Vidro em Veículos
Confecção de Moldes para Ferramentas
Confecção de Placas de Identificação/Sinalização em Acrílico
Conserto de Artefatos de Plásticos
Consertos de Motores
Consertos e Alongamento de Chassis de Veículos
Consertos e Recondicionamento de Bateria
Corte, Dobra e Endireitamento de Metais
Cromagem
Desmontagens de Embarcações
Desmontagens de Estruturas Metálicas
Desossa de Carnes
Distribuição
Distribuição de Bebidas
Empacotamento e/ou Embalagens
Engarrafamento
Envasamento
Estamparia em Metal
Expedição de Malotes
Ferramentaria
Fragmentação de Papéis
Galvanoplastia
Guindaste
Impermeabilização de Veículos
Jateamento
Limpeza e Conservação de Sucatas
Manutenção de Estradas
Manutenção de Rodovias
Metalização
Montagem de Carretas
Montagem de Correias Industriais e Elevadores
Montagem de Máquinas e Equipamentos Industriais
Montagem de Reboque
Niquelagem
Pintura em Couro
Pintura em Metal
Pintura Industriais
Pinturas Eletrostática
Purificação de Metais
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Radio Táxi
Rebobinamento de Motores
Reboque
Reboque de Aeronaves
Recauchutagem De Pneus
Recuperação de Lanternas de Veículos
Recuperação de Peças para Veículos
Recuperação de Resíduos Industriais
Reforma de Carretas
Reforma de Peças Metálicas
Reforma de Reboques
Reforma e Instalação de Compressores
Reparação de Válvulas Industriais
Restauração de Pintura de Veículos
Retifica de Motores e Seus Componentes
Testes Hidrostáticos
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Decreto nº 184/00
Institui incentivos para galerias
comerciais e edifícios de uso
habitacional
na
Zona
Central,
estabelece
condições
para
implantação de estacionamentos
privativos e coletivos e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, com fundamento no Art. 54, da Lei nº 9.800,
de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo;
considerando a necessidade de se ampliar os espaços de uso público para
pedestres na Zona Central;
considerando a necessidade de estimular o adensamento residencial na
Zona Central e
considerando o déficit de vagas de estacionamento na Zona Central e seu
entorno, decreta:
Art. 1º Para efeitos deste decreto, define-se como galeria comercial a área
da galeria de acesso, área de lojas e respectivos mezaninos.
Art. 2º Na Zona Central não serão consideradas computáveis para efeito do
coeficiente de aproveitamento as áreas de galerias comerciais, desde que
atendidas as seguintes condições:
I. a galeria deverá estar situada no pavimento térreo da edificação e com
acesso transversal ao logradouro público;
II. a galeria deverá ter comprimento mínimo igual a 2/3 (dois terços) da
profundidade do lote, sendo que nos lotes de esquina prevalecerá sua
maior dimensão;
III. a galeria de acesso deve ter largura livre correspondente à 1/20 (um vinte
avos) de seu comprimento, observando-se o mínimo de 4m (quatro
metros) de largura e 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) de pé
direito;
IV. as lojas deverão ocupar no mínimo 2/3 (dois terços) da extensão da
galeria e com acesso pela mesma.

159

Prefeitura Municipal de Curitiba
Art. 3º Para imóveis dentro da Zona Central - ZC poderá ser acrescido ao
potencial construtivo os seguintes incentivos:

Galeria

Torre

Incentivo Construtivo

Ligando Rua à Rua

Habitacional

2 vezes a área da galeria
comercial

2/3 da Profundidade do Lote

Habitacional ou Comercial

1 vez a área da galeria
comercial

Sem Galeria

Habitacional

1 vez a área do lote

Art. 4º Para efeito de aplicação deste decreto, os espaços destinados a
estacionamentos ou garagens de veículos podem ser:
I. privativos - quando se destinarem a um só usuário, família, condomínio
ou atividade, constituindo dependência para uso exclusivo da edificação;
II. comercial - quando se destinarem à exploração comercial.
Art. 5º A área mínima de estacionamento exigida, conforme legislação
específica, para edifícios de Habitação Coletiva, Habitação Transitória 1 e 2, será
admitida nos quatro primeiros pavimentos da edificação, desde que atendidas as
seguintes condições:
I.

será considerada como não computável no máximo a área equivalente a
uma vez a área do terreno;

II.

ocupação máxima no pavimento térreo de 50% (cinqüenta por cento) da
área do pavimento e situada nos fundos do lote, 100% (cem por cento)
no primeiro pavimento e 2/3 (dois terços) no 3º (terceiro) e 4º (quarto)
pavimentos;

III.

deverá ser protegida visualmente da via pública;

IV.

não poderá ser executado o segundo subsolo.

Art. 6º Para os imóveis situados dentro do Anel Central de Tráfego Lento
será admitido o estacionamento privativo somente para o uso habitacional.
Parágrafo único. Para imóveis situados fora do Anel Central de Tráfego
Lento será facultada a exigência de área de estacionamento somente para a
galeria comercial.
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Art. 7º O Anel Central de Tráfego Lento, é composto pelas vias: inicia na
Travessa Jesuíno Marcondes entre as Ruas Emiliano Perneta e o lado sudoeste
da Praça General Osório; lado sudoeste da Praça General Osório entre a
Travessa Jesuíno Marcondes e Rua Vicente Machado; lado noroeste da Praça
General Osório entre a Rua Vicente Machado até a Alameda Cabral; Alameda
Cabral entre a Praça General Osório e a Rua Cruz Machado; Rua Cruz Machado
entre Alameda Cabral e o lado sudoeste da Praça Tiradentes; lado sudoeste da
Praça Tiradentes entre as Ruas Cruz Machado e Cândido Lopes; lado sudeste da
Praça Tiradentes entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Travessa Tobias
de Macedo; Travessa Tobias de Macedo entre a Praça Tiradentes e a Rua
Riachuelo; Rua Alfredo Bufren entre as Ruas Riachuelo e o lado noroeste da
Praça Santos Andrade; lado noroeste da Praça Santos Andrade entre a Ruas
Alfredo Bufren e Conselheiro Laurindo; Rua Amintas de Barros entre as Ruas
Conselheiro Laurindo e Tibagi; Rua Tibagi entre as Ruas Amintas de Barros e XV
de Novembro; Rua XV de Novembro entre as Ruas Tibagi e João Negrão; Rua
João Negrão entre as Ruas XV de Novembro e Marechal Deodoro; Rua Marechal
Deodoro entre a Rua João Negrão e Alameda Dr. Muricy; lado sudeste da Praça
Zacarias entre a Alameda Dr. Muricy e Travessa Oliveira Belo; Rua Emiliano
Perneta entre Travessa Oliveira Belo e o ponto inicial do Anel, na Travessa
Jesuíno Marcondes.
Art. 8º Ficam proibidos novos estacionamentos privativos e comerciais nos
seguintes locais:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dentro do Anel Central de Tráfego Lento;
No Setor Especial Preferencial de Pedestres;
Rua Pedro Ivo entre as Ruas Lourenço Pinto e Voluntários da Pátria;
Rua Voluntários da Pátria entre as Ruas Emiliano Perneta e Pedro Ivo;
Rua Professor João Moreira Garcez;
Travessa da Lapa;
Travessa Jesuíno Marcondes;
Praça Tiradentes;
Rua Barão do Serro Azul entre Praça Tiradentes e Rua Professor João
Moreira Garcez;
− Avenida Marechal Floriano Peixoto entre as Ruas Pedro Ivo e Rua
Marechal Deodoro.

Parágrafo único. Fica facultada a exigência de área de estacionamento
destinado ao uso de habitação coletiva nas citadas vias, com exceção das ruas
que compõe o Setor Preferencial de Pedestres e Travessa da Lapa.
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Art. 9º Ficam proibidos novos estacionamentos comerciais em terrenos com
frente para os seguintes logradouros do Setor Histórico:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rua Kellers, entre as Alamedas Júlia da Costa e Dr. Muricy;
Avenida Dr. Jayme Reis, entre as Ruas João Manoel e Mateus Leme;
Rua São Francisco, entre as Ruas Mateus Leme e Riachuelo;
Rua Mateus Leme, entre as Ruas Presidente Carlos Cavalcanti e
Claudino dos Santos;
Rua Claudino dos Santos;
Rua José Bonifácio;
Travessa Padre Júlio de Campos;
Travessa Nestor de Castro, entre as Ruas do Rosário e Barão do Serro
Azul;
Rua do Rosário, lado Leste, entre a Travessa Nestor de Castro e Rua
Claudino dos Santos;
Rua Barão do Serro Azul, lado Oeste, entre a Praça Tiradentes e Rua
Treze de Maio;
Rua Duque de Caxias, entre a Praça Garibaldi e Rua Treze de Maio;
Rua Trajano Reis, entre a Praça Garibaldi e Rua Treze de Maio;
Rua Almirante Barroso, entre a Praça João Cândido e Rua Treze de
Maio.

Art.10º Ficam proibidos novos estacionamentos comerciais nos seguintes
logradouros:
− Rua Barão do Rio Branco, entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua
Marechal Deodoro;
− Rua Riachuelo, entre a Rua São Francisco e Praça Dezenove de
Dezembro;
− Rua Pedro Ivo, entre as Ruas João Negrão e Lourenço Pinto;
− Rua José Loureiro, entre as Ruas João Negrão e Desembargador
Westphalen;
− Rua João Negrão, entre as Ruas Marechal Deodoro e André de Barros;
− Rua Monsenhor Celso, entre as Ruas Marechal Deodoro e Pedro Ivo.
Art.11º Ficam proibidos novos estacionamentos privativos e comerciais
exceto os vinculados a edificações destinadas a habitação coletiva onde o
estacionamento será facultado, ao longo das faixas exclusivas para o transporte
coletivo nos seguintes logradouros:
− Rua Visconde de Nacar;
− Rua Professor Fernando Moreira;
− Rua Lourenço Pinto;
− Rua Alferes Poli;
− Avenida Marechal Floriano Peixoto;
− Rua Presidente Faria.
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Art.12º Nos demais logradouros serão exigidos os estacionamentos
privativos e será permitida a instalação de novos estacionamentos coletivos,
exceto onde houver restrição determinada pela Lei de Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo e seus decretos complementares.
§ 1º Os estacionamentos comerciais deverão atender as disposições da
legislação específica.
§ 2º Os novos estacionamentos comerciais situados em Zona Central
deverão, além de atender ao disposto na legislação específica, apresentar lojas
comerciais voltadas para a via pública no pavimento térreo da edificação.
Art.13º A critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ouvido o
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, serão objeto
de análise especial a reciclagem de construções existentes e novas edificações
destinadas a atividades culturais e esportivas situadas na Zona Central.
Art.14º Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC.
Art.15º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados
os Decretos nºs 1.137/95, 335/96 e demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 185/00
Regulamenta o Art. 15, § 1º, inciso
VI, da Lei nº 9.800/00, dispõe sobre
os critérios de uso e ocupação do
solo no Setor Especial Histórico e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, e com base nos Arts. 33 e 34 da Lei nº 9.800,
de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo, na Lei nº 9.803, de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre a Transferência
de Potencial Construtivo;
Considerando a necessidade de preservar o patrimônio cultural edificado no
núcleo histórico da cidade de Curitiba bem como o interesse em manter a
uniformidade da paisagem urbana nesse sítio e considerando as condições
estabelecidas como diretrizes gerais no Plano de Revitalização para esse setor,
decreta:
Art. 1º O Setor Especial Histórico - SEH a que se refere o inciso IV do Art.
33, da Lei nº 9.800/00, divide-se em Subsetor 1 e Subsetor 2, conforme mapa
anexo, parte integrante deste decreto.
Art. 2º Os parâmetros de uso e ocupação do solo no Setor Especial Histórico
são os constantes do Quadro I, parte integrante deste decreto.
Art. 3º Os projetos e obras desenvolvidos no Setor Especial Histórico, tanto
por iniciativa privada quanto pública deverão obedecer às diretrizes estabelecidas
neste decreto, no Plano de Revitalização do Setor Histórico e nas demais
disposições pertinentes.
Parágrafo único. Os projetos e obras de que trata o "caput" deste artigo,
deverão ser previamente submetidos à Comissão de Avaliação do Patrimônio
Cultural - CAPC, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC.
Art. 4º São considerados bens imóveis a preservar, no Setor Especial
Histórico, os cadastrados pelo Município de Curitiba como Unidade de Interesse
de Preservação - UIP.
§ 1º As Unidades de Interesse de Preservação - UIPs, não poderão ser
demolidas, descaracterizadas, mutiladas ou destruídas.
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§ 2º As Unidades de Interesse de Preservação - UIPs, caso alteradas
anteriormente a este decreto, deverão ser recompostas segundo a orientação da
Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC, ouvido o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Art. 5º As condições técnicas para preservação, manutenção, restauração e
reciclagem dos imóveis cadastrados como Unidades de Interesse de Preservação
- UIPs, serão estabelecidas pela Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural CAPC, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba -IPPUC.
Parágrafo único. Quando se tratar de bem tombado pelo Estado ou pela
União, ou de imóvel no entorno desse tombamento, deverão também ser
consultados os órgãos competentes nessas instâncias governamentais.
Art. 6º As demais edificações existentes no Setor Especial Histórico e as não
cadastradas como Unidades de Interesse de Preservação - UIPs, poderão ser
modificadas ou demolidas, após análise e pareceres favoráveis do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, da Comissão de Avaliação
do Patrimônio Cultural - CAPC, e demais órgãos competentes.
§ 1º As obras decorrentes do “caput” deste artigo, sujeitam-se à influência
restritiva por parte das Unidades de Interesse de Preservação - UIPs, mais
próximas, no que diz respeito ao limite de altura, modulação, volumetria, escala,
cor, materiais construtivos e revestimentos utilizados nas fachadas e coberturas,
devendo manter uma aparência neutra com relação a paisagem urbana.
§ 2º O projeto arquitetônico para essas obras será submetido ao Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, à Comissão de Avaliação
do Patrimônio Cultural - CAPC, e demais órgãos competentes, para análise das
condições de ocupação no lote e da compatibilidade do projeto com a paisagem
urbana nesse sítio histórico.
§ 3º Todas as obras no Setor Especial Histórico, inclusive as construções
nos terrenos vagos, deverão obedecer às exigências deste artigo.
Art. 7º A instalação de publicidade - letreiros ou anúncios - obedecerá ao
disposto em legislação específica.
Art. 8º O coeficiente de aproveitamento no Subsetor 1 é de 2,6 (dois vírgula
seis) e no Subsetor 2 é de 2,0 (dois).
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Parágrafo único. Como forma de incentivo à restauração, e para evitar
construções anexas no lote que contém edificação cadastrada como Unidade de
Interesse de Preservação - UIP, situado no Setor Especial Histórico, será
admitido a critério da Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC,
ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, o
coeficiente de aproveitamento 4,0 (quatro), exclusivamente nos casos de
transferência total do potencial construtivo, nos termos da Lei nº 6.337/82.
Art. 9º Cabe ao proprietário de imóvel no Setor Especial Histórico, manter
sua propriedade em perfeito estado de conservação e limpeza, aplicando-se aos
faltosos e omissos, no que couber, as penalidades previstas em legislação
específica.
Art. 10 No Setor Especial Histórico, toda a obra construída ou elemento
colocado em desacordo com a originalidade das Unidades de Interesse de
Preservação - UIPs, ou de maneira incompatível com a paisagem urbana,
deverão ser retirados e a edificação reconstituída no seu aspecto original.
Art. 11 Na hipótese de destruição ou demolição em imóvel cadastrado como
Unidade de Interesse de Preservação - UIP, ainda que por fato fortuito, a
construção do novo prédio, na impossibilidade de reconstrução do original, deverá
obrigatoriamente observar a área e o volume dessa edificação anterior.
Art. 12 Todo aquele que, por ação ou omissão, causar dano à Unidade de
Interesse de Preservação - UIP, responderá pelos custos de restauração e pelos
demais ônus em perdas e danos ao ambiente, sem prejuízo das demais
responsabilidades criminais, a serem apuradas pelas autoridades competentes.
Art. 13 A infração a qualquer dispositivo do presente decreto, implicará nas
penalidades previstas pela legislação em vigor.
Art. 14 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o
Decreto nº 1.160/71 e demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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QUADRO I
SETOR ESPECIAL HISTÓRICO - SEH

TRECHO

COEFI
C.
APROV
.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

OCUPAÇÃO
RECUO
MÍN.
TAXA AFAST.
ALTU
ALIN.
PERME
DAS
RA
AB.
DIVISA
MÁXI PREDIAL
(m)
MÍN.
S
MA
(%)
(m)
(PAV.)

USOS
LOTE
MIN.
(Testada x
Área)

PERMITIDOS

Habitação Coletiva (1) (2) (6)

-

SUBSETOR 1
- 100% no térreo
e
80% nos demais
pavimentos

3

Obrigatório no
alinhamento

-

50%

4

5,00

-

- Comunitário 2 e 3 –
Ensino (1) (2) (6)

-

Comunitário 1 (1) (2) (6)

-

Comunitário 2 – Lazer e
Cultura (1) (2) (3) (6)
Comunitário 2 – Culto Religioso
(1) (2) (6)

2,0

Habitação Unifamiliar
(1) (2) (6)

11x330

-

SUBSETOR 2

-

PERMISSÍVEIS

Habitação Transitória 1 e 2 (1)
(2) (6)

-

2,6

TOLERADOS

-

15x450

-

Comércio e Serviço Vicinal e
de Bairro (1) (2) (4) (6)
Comércio e Serviço Setorial (1)
(2) (5) (6)

Observações:
(1)
Proibido estacionamento para a atividade e estacionamento comercial nos terrenos com testada para as vias bloqueadas total ou parcialmente ao
tráfego de veículos.
(2)
O projeto de arquitetura deverá ser submetido a análise prévia conforme Art. 6º deste Decreto.
(3)
Com exceção de cancha de futebol.
(4)
Com exceção de borracharia, agência bancária, banco, comércio de veículos e acessórios em geral, oficina mecânica e de reparação de veículos em
geral.
(5)
Com exceção de entidades financeiras, serv-car e super e hiper-mercado.
(6)
A testada não poderá ser ocupada com estacionamento.
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MAPA ANEXO AO DECRETO Nº 185 DE 03/04/2000
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Decreto nº 186/00
Dispõe sobre Setor Especial Eixo
Barão-Riachuelo
e
dá
outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, com base no § 3º do Art. 15 da Lei nº 9.800,
de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo;
Considerando a necessidade de preservar o patrimônio cultural edificado no
Eixo Barão-Riachuelo e o interesse em manter a uniformidade da paisagem
urbana desse sítio e considerando a necessidade de normatizar as condições de
ocupação e uso do solo para a revitalização e valorização urbana desse
importante eixo histórico, decreta:
Art. 1º Fica criado o Setor Especial Eixo Barão-Riachuelo, conforme descrito
no Art. 2º deste decreto.
Art. 2º O Setor Especial Eixo Barão-Riachuelo, para efeito deste decreto,
compõe-se em dois subsetores:
I. subsetor Barão do Rio Branco - compreende os lotes com testadas
voltadas para a Rua Barão do Rio Branco no trecho situado entre o sítio
da Praça Eufrásio Correia e o Setor Especial Preferencial de Pedestres
da Rua XV de Novembro;
II. subsetor Riachuelo - confronta-se com o Setor Especial Histórico e
compreende os lotes com testadas voltadas para a Rua Riachuelo, no
trecho situado entre o Setor Especial Preferencial de Pedestres da Rua
XV de Novembro e Praça Dezenove de Dezembro até a Rua Inácio
Lustosa.
Parágrafo único. Os lotes de esquina, no cruzamento das Ruas Barão do
Rio Branco e Riachuelo com a Rua XV de Novembro, deverão seguir os
parâmetros do Setor Especial Preferencial de Pedestres da Rua XV de
Novembro.
Art. 3º Os projetos e obras desenvolvidos no Setor Especial Eixo BarãoRiachuelo, tanto por iniciativa privada quanto pública, deverão obedecer as
diretrizes estabelecidas neste decreto e demais disposições pertinentes.
Parágrafo único. Os projetos e obras de que trata o “caput” deste artigo
deverão ser previamente submetidos à Comissão de Avaliação do Patrimônio
Cultural - CAPC, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC.
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Art. 4º São considerados bens imóveis à preservar, no Setor Especial Eixo
Barão-Riachuelo, os cadastrados pelo Município de Curitiba como Unidades de
Interesse de Preservação-UIPs.
§ 1º As Unidades de Interesse de Preservação - UIPs não poderão ser
demolidas, descaracterizadas, mutiladas ou destruídas.
§ 2º As Unidades de Interesse de Preservação - UIPs, se alteradas anteriormente
à este decreto, deverão ser recompostas segundo orientação da Comissão de
Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC ouvido o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Art. 5º As condições técnicas para preservação, manutenção, restauração e
reciclagem dos imóveis cadastrados como Unidades de Interesse de Preservação
- UIPs, serão estabelecidas pela Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural CAPC, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba IPPUC.
Parágrafo único. Quando se tratar de bem tombado pelo Estado ou pela
União ou de imóvel no entorno desse tombamento, deverão também ser
consultados os órgãos competentes daquelas instâncias governamentais.
Art. 6º As demais edificações existentes no Setor Especial Eixo BarãoRiachuelo, e não cadastradas como Unidades de Interesse de Preservação UIPs, poderão ser modificadas ou demolidas após análise e pareceres favoráveis
do Instituto de Pesquisa e Panejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, da Comissão
de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC e demais órgãos competentes.
§ 1º As obras decorrentes do “caput” deste artigo sujeitam-se a influência
restritiva das Unidades de Interesse de Preservação - UIPs mais próximas, no que
diz respeito ao limite de altura, modulação, volumetria, escala, cor, materiais
construtivos e revestimentos utilizados nas fachadas e coberturas, devendo
manter uma aparência neutra com relação à paisagem urbana.
§ 2º O projeto arquitetônico para essas obras será submetido ao Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, à Comissão de Avaliação
do Patrimônio Cultural - CAPC e demais orgãos competentes para análise das
condições de ocupação no lote e da compatibilidade do projeto com a paisagem
urbana do Setor Especial Eixo Barão-Riachuelo.
§ 3º Todas as obras no Setor Especial Eixo Barão-Riachuelo e as novas
construções projetadas em lotes vagos deverão obedecer às exigências deste
artigo e não poderão ter marquise ou balanço da edificação que se projetem sobre
a calçada, devendo obedecer às demais disposições e parâmetros deste decreto.
Art. 7º Os parâmetros de uso e ocupação do solo do Setor Especial Eixo
Barão-Riachuelo são os constantes do Quadro I, anexo parte integrante deste
decreto.
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Parágrafo único. A critério da Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural
- CAPC, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de CuritibaIPPUC, desde que comprovada a recuperação de uma Unidade de Interesse de
Preservação - UIP situada no Setor Especial Eixo Barão - Riachuelo, poderá ser
admitido, na nova edificação destinada ao uso habitacional, o embasamento
ocupando os 03 (três) primeiros pavimentos como não computável.
Art. 8º A instalação de publicidade - letreiros ou anúncios - deverá
obedecer ao disposto em legislação específica.
Art. 9º Todos os elementos construídos ou colocados, no Setor Especial
Eixo Barão-Riachuelo, em desacordo com a originalidade da Unidade de
Interesse de Preservação - UIP ou de maneira incompatível com a paisagem
urbana, deverão ser retirados e a edificação reconstituída no seu original.
Art. 10º
Na hipótese de destruição ou demolição em imóvel
cadastrado como Unidade de Interesse de Preservação- UIP, a construção de
novo prédio, na impossibilidade de reconstrução do original, deverá
obrigatoriamente observar a área e volume da edificação anteriormente
existente.
Art. 11º
Cabe ao proprietário manter o imóvel de sua propriedade em
perfeito estado de conservação e limpeza, aplicando-se no que couber, as
penalidades previstas na legislação em vigor.
Art. 12º
Todo aquele que por ação ou omissão causar dano à
Unidade de Interesse de Preservação - UIP, responderá pelos custos de
restauração ou reconstrução e por perdas e danos, sem prejuízo da
responsabilidade criminal a ser apurada pelas autoridades competentes.
Art. 13º
Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal
de Urbanismo - CMU ouvidos os demais órgãos competentes.
Art. 14º
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000.
CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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QUADRO I
SETOR ESPECIAL EIXO BARÃO-RIACHUELO
USOS
SUBSETOR

PERMITIDOS
(1)
Habitação Coletiva

Habitação Transitória 1 e 2
SUBSETOR Casa de Estudante e
BARÃO DO Alojamento Estudantil
RIO BRANCO
Comunitário 1 – (2)
(1)
Comunitário 2 – Lazer
Cultura e Culto Religioso

SUBSETOR
RIACHUELO
(1)
Comércio e Serviço Vicinal
Comércio e Serviço de
Bairro (3)

OCUPAÇÃO

TOLERADOS PERMISSÍVEIS
(1)
(1)
Habitação
Unifamiliar

COEF. DE
APROVEITAMENTO

TAXA DE
OCUPAÇÃO
(%)

ALTURA
MÁXIMA
PAV

3,6
(5)
(8)

Térreo 1º e 2º
pavimentos =
100%
Demais pav.=
50%

Embasamento =
3 pav (6)

RECUO MÍN.
ALINHAMENT
O
PREDIAL (m)

AFAST. DAS
DIVISAS

TAXA DE
LOTE MIN.
PERMEA
(Testada x
BILIDADE
Área)
%

Comunitário 2
e 3 - Ensino

Bloco Vertical =
altura livre

Embasamento= Embasamento =
Obrigatório Facultado.
alinhamento
predial
Bloco Vertical =
2,00m (7)
Bloco
Vertical =
15,00m

11 x 330
-

Comércio e Serviço Setorial
(4)

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
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O projeto de arquitetura deverá atender ao Plano de Revitalização do Eixo Barão-Riachuelo e ser submetido previamente à análise da CAPC ouvido o IPPUC e demais órgãos
competentes.
Com exceção de Ensino Maternal, Pré-Escola, Jardim de Infância e Escola de 1º grau.
Com exceção de Estacionamento Comercial, Barracharia, Comércio de Veículos e Acessórios em Geral, Oficinas Mecânica de Veículos em Geral.
Com exceção de Serv-Car, Serviço de Lavagem de Veículos, Super e Hipermercado.
No Subsetor Riachuelo para o uso habitacional o coeficiente de aproveitamento será 5 (cinco)
A altura máxima do embasamento até o limite superior da platibanda, poderá chegar até 13,00m (treze metros) medida a partir do nível médio da calçada, tomada junto ao alinhamento
predial. Quando houver Unidade de Interesse de Preservação – UIP com dois ou mais pavimentos no próprio lote ou lote confrontante, a altura da edificação não poderá exceder a
altura da UIP do lote ou, quando for o caso da UIP de menor altura.
Para terrenos com até 15,00m de testada o afastamento das divisas do bloco vertical será facultado
O estacionamento da atividade nas edificações, no pavimento térreo, deverá situar-se a partir dos 10,00m (dez metros) iniciais contados a partir do alinhamento predial.
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Decreto nº 187/00
Classifica os trechos viários que
compõem
o
Setor
Especial
Preferencial de Pedestres - SE-PE e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, tendo em vista o Art. 54 da Lei 9.800, de 03
de janeiro de 2000 que dispõe sobre Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e
considerando a necessidade de definir e regulamentar o Setor Especial
Preferencial de Pedestres - SE-PE, decreta:
Art. 1º O Setor Especial Preferencial de Pedestres - SE-PE, compreende
os terrenos com testada para vias públicas bloqueadas total ou parcialmente ao
tráfego de veículos.
Art. 2º Constituem o Setor Especial Preferencial de Pedestres - SE-PE, os
imóveis com testada para os locais definidos no mapa em anexo, parte integrante
deste decreto.
Art. 3º Os parâmetros de uso e ocupação do solo, do Setor Especial de
que trata este decreto, são os contidos no Quadro XXXIV, parte integrante da Lei
nº 9.800/00.
Art. 4º Nos terrenos pertencentes ao Setor Especial Preferencial de
Pedestres - SE-PE, conforme estabelecido no Art. 24 da Lei nº 9.800/00, não
será permitida a área destinada a estacionamento da atividade e
estacionamento comercial.
Art. 5º Para efeitos da aplicação da altura da edificação, fica estabelecida
a profundidade de 15m (quinze metros), contados a partir do alinhamento predial,
para o Setor Especial Preferencial de Pedestres - SE-PE, à exceção dos imóveis
com testada para a Avenida Luiz Xavier e Rua XV de Novembro, onde esses
farão parte do Setor Especial em sua totalidade.
Parágrafo único. A partir dos 15m (quinze metros), a altura da edificação
será aquela estabelecida na Lei nº 9.800/00, para a zona ou setor atravessado
pelo Setor Especial Preferencial de Pedestres - SE-PE.
Art. 6º Os imóveis situados no Setor Histórico, deverão atender os
parâmetros estabelecidos para este setor, conforme legislação vigente.
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Art. 7º Os imóveis integrantes do Setor Especial Preferencial de
Pedestres - SE-PE, situados na Rua Saldanha Marinho, quanto ao recuo do
alinhamento predial,
deverão atender o seguinte:
I - fica facultada a construção no alinhamento predial para os 02 (dois)
primeiros pavimentos da edificação;
II - recuo mínimo de 5m (cinco metros) a partir do alinhamento predial
acima do segundo pavimento.
Art. 8º Os usos existentes em desconformidade com o disposto no
presente decreto, poderão permanecer, enquanto perdurarem legalmente os
respectivos alvarás.
Art. 9º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto nº 1.017/79 e demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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SETOR ESPECIAL PREFERENCIAL DE PEDESTRES SE-PE
MAPA ANEXO AO DECRETO Nº 187 03/04/2000
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Decreto nº 188/00
Regulamenta o Art. 15, § 1º, inciso V,
da Lei nº 9.800/00, dispõe sobre os
Setores Especiais do Sistema Viário
Básico e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba;
considerando o Art. 33, inciso V, da Lei nº 9.800/00, que dispõe sobre
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e considerando o contido nas Leis nºs
9.802 e 9.803/00, decreta:
Art. 1º Para efeito do Zoneamento, Uso e Ocupação, do Solo as vias
integrantes dos Setores Especiais do Sistema Viário Básico, conforme o contido
no Art. 22, da Lei nº 9.800/00, classificam-se em:
IVIAS DE LIGAÇÃO PRIORITÁRIA 1 e 2 - caracterizam-se como
corredores com grande volume de tráfego, estabelecendo ligações entre os
Setores Especiais Estruturais e vias importantes do sistema viário principal, onde
os parâmetros de uso e ocupação do solo devem proporcionar a fluidez do
tráfego;
II VIAS SETORIAIS - são eixos de ligação entre regiões, municípios
vizinhos, área central e áreas periféricas, possuindo forte integração e articulação
com o sistema viário principal, coincidindo em alguns casos com os antigos
caminhos de chegada à Curitiba, admitindo os usos preferencialmente setoriais;
III VIAS COLETORAS 1 - caracterizam-se por vias com média
extensão e integradas ao sistema viário principal, que já concentram o tráfego
local e o comércio e serviço de médio porte de atendimento à região;
IV - VIAS COLETORAS 2 - caracterizam-se por vias de pequena
extensão no interior dos bairros, podendo ou não ter ligação com o sistema viário
principal, onde situam-se atividades de pequeno e médio porte para atendimento
ao bairro;
VVIAS COLETORAS 3 - são vias de pequena e média extensão que
estruturam as áreas de habitação de interesse social, onde devem se concentrar
os usos voltados ao interesse da região, propiciando a geração de emprego e
renda.
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§ 1º Constituirão os Setores Especiais das Vias de Ligação Prioritária 1 e
2, Vias Setoriais, Vias Coletoras 1, 2 e 3 os terrenos com testada para as vias
indicadas em mapa anexo, parte integrante deste decreto, com profundidade
máxima de até a metade da quadra e limitados em 60m (sessenta metros),
contados a partir do alinhamento predial.
§ 2º O Setor Especial das Vias de Ligação Prioritária 1, é aquele de caráter
menos restritivo quanto a instalação de atividades comerciais e de prestação de
serviços, admitindo a critério do Conselho Municipal de Urbanismo-CMU, o
licenciamento de atividades de atendimento ao bairro, desde que com área de
estacionamento compatível com as características da via.
Art. 2º Fica incluído nos Setores Especiais do Sistema Viário Básico o
Sistema Viário Linhão do Emprego, o qual possui parâmetros de uso e ocupação
do solo definidos no Quadro XLII parte integrante da Lei nº 9.800/00.
Art. 3º Os critérios de uso do solo para os terrenos pertencentes aos
Setores Especiais do Sistema Viário Básico são os constantes dos Quadros I, II,
III, IV, V e VI parte integrante deste decreto.
§ 1º Para os Setores Especiais das Vias Setoriais, Vias Coletoras 1, 2 e 3
prevalecerão os critérios de uso e porte das zonas e setores atravessados
quando forem menos restritivos que os estabelecidos neste decreto.
§ 2º Para as zonas e setores adjacentes às vias externas do Setor Especial
Estrutural e Setor Especial Nova Curitiba, prevalecerão os critérios
de uso e
porte estabelecidos para o Setor Especial das Vias de Ligação Prioritária 2.
Art. 4º Para as Zonas Residenciais 1 atravessadas pelo Setor Especial das
Vias de Ligação Prioritária 1 e 2 prevalecerão os critérios estabelecidos na Lei nº
9.800/00 para a zona.
Art. 5º Os parâmetros de ocupação do solo para os terrenos pertencentes
aos Setores Especiais do Sistema Viário Básico são aqueles previstos para as
zonas ou setores atravessados, exceto para os terrenos integrantes do Setor
Especial das Vias Coletoras 3, que constam do Quadro VI parte integrante deste
decreto.
§ 1º Como incentivo à implantação de edifícios de habitação coletiva nos
Setores Especiais das Vias de Ligação Prioritária 1 e 2 será admitido o acréscimo
de 01(um) pavimento acima do estabelecido para a zona atravessada, assim
como para os imóveis situados nas zonas e setores adjacentes às vias externas
do Setor Especial Estrutural e Setor Especial Nova Curitiba.
§ 2º Nas Zonas de Serviços e Zonas Industriais atravessadas por Vias
Setoriais, Coletoras 1 e 2, as atividades habitacionais são aquelas estabelecidas
para essas zonas na Lei nº 9.800/00.
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§ 3º Para as atividades comunitárias o recuo mínimo do alinhamento
predial será de 10m.
§ 4º A altura máxima para as atividades comunitárias, comerciais de
prestação de serviços e industriais será de 02 (dois) pavimentos nos terrenos
integrantes do Setor Especial das Vias Coletoras 2.
Art. 6º Deverá ser prevista área de estacionamento para as atividades, de
acordo com o estabelecido em regulamentação específica.
Parágrafo único. Nos terrenos com frente para as vias públicas bloqueadas
total ou parcialmente ao tráfego de veículos, para pista exclusiva de ônibus, será
proibido estacionamento de veículos para edificações comerciais e de prestação
de serviços bem como estacionamento comercial.
Art. 7º No Setor Especial das Vias de Ligação Prioritária 1 e 2, as
atividades nas construções comerciais existentes, legalmente aprovadas, com
Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras - CVCO ou averbação em registro
de imóveis, serão analisadas pelo Conselho Municipal de Urbanismo - CMU,
quanto a sua adequação à via e dimensionamento da área de estacionamento
necessária para atender a atividade.
Art. 8º Será admitida a concessão de incentivos construtivos para as
atividades de habitação coletiva e habitação transitória 1, nos termos da Lei nº
9.802/00 em qualquer setor integrante dos Setores Especiais do Sistema Viário
Básico.
Art. 9º A critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, e nos
termos da Lei nº 9.803/00, será admitida a transferência de potencial construtivo
para os terrenos que sejam integrantes dos Setores Especiais das Vias Setoriais
e Coletoras 1 nos parâmetros máximos estabelecidos no Quadro VII, parte
integrante deste decreto.
Parágrafo único. O potencial a ser absorvido pelos terrenos integrantes
dos Setores Especiais das Vias Setoriais e Vias Coletoras 1, para as atividades
comerciais, de prestação de serviços e comunitárias, deverá ser oriundo da
preservação do patrimônio histórico e cultural.
Art. 10º O licenciamento de empreendimentos para atividades comerciais,
de prestação de serviços e comunitárias com porte superior a 5.000m² (cinco mil
metros quadrados), dependerá da elaboração de Relatório Ambiental Prévio –
RAP nas condições estabelecidas no Decreto nº 838/97.
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Art. 11º A ocupação dos terrenos integrantes dos Setores Especiais do
Sistema Viário Básico, atingidos por diretrizes de arruamento só será permitida
mediante aprovação e implantação das mesmas nos termos da legislação de
parcelamento do solo.
Art. 12º Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvidos os órgãos competentes.
Art. 13º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados os Decretos nºs 354/87 e 183/90, e demais disposições em contrário.
CURITIBA, 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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QUADRO I
SETOR ESPECIAL DAS VIAS PRIORITÁRIAS 1

USOS

PERMITIDOS

TOLERADOS
−

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m2)

Habitação Unifamiliar

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 (1)
Posto de Abastecimento e
Serviços (2)
Estacionamento Comercial (2)
Comércio e Serviço Vicinal e de
Bairro (3)
Observações:
(1) Não serão admitidas atividades comerciais e prestação de serviços em conjunto com a Habitação Transitória 1.
(2) Atendida legislação específica.
(3) Somente alvará de localização e com área de estacionamento compatível com as características da via.
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QUADRO II
SETOR ESPECIAL DAS VIAS PRIORITÁRIAS 2
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

-

Habitação
Coletiva

-

Habitação
Transitória 1 (1)

-

Posto de
Abastecimento e
Serviços (2)

-

Estacionamento
Comercial (2)

PERMISSÍVEIS

PORTE
2
(m )

Serviço Vicinal 1 (3)

100m

Habitação Unifamiliar

-

2

Observações:
(1) Não serão admitidas atividades comerciais e de prestação de serviços em conjunto com
a Habitação Transitória 1.
(2) Atendida legislação específica.
(3) Somente alvará de localização em edificação existente com área de estacionamento
compatível com as características da via.
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QUADRO III
SETOR ESPECIAL DAS VIAS SETORIAIS
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
2
(m )

Habitação Unifamiliar
Habitação
Coletiva
Habitação
Transitória 1 e 2
Habitação
Institucional
Comunitário 1 e 2

2

2000m (3)

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

2

10.000m (2)

(2)
Comércio e Serviço Vicinal,
de Bairro e Setorial acima de
2
10.000,00m

(2)

Comunitário 1, 2, 3

(2)

Indústria do Tipo 1

2

400m (3)

Observações:
(1) Atendida legislação específica.
(2) O porte máximo para os empreendimentos destinados às atividades comunitárias, comerciais
e de prestação de serviços está limitado ao coeficiente de aproveitamento 1 (um), atendido o
disposto no art. 10 deste decreto.
(3) Atendido o coeficiente de aproveitamento 1 (um)
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QUADRO IV
SETOR ESPECIAL DAS VIAS COLETORAS 1
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
2
(m )

Habitação Unifamiliar
Habitações Unifamiliares
em Série
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Habitação Institucional
2

Comunitário 1 e 2

2000m (2)

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial

400m (2)

Supermercado e Centro Comercial

2000m (2)

2

2

Comércio e Serviço Específico - 1 (1)

(2)
2

Comunitário 1, 2 e 3

5000m (2)

Comércio e Serviço
Vicinal, de Bairro e
Setorial

2000m (2)

Supermercado e Centro
Comercial

5000m (2)

Indústria do Tipo 1

400m (2)

2

2

Observações:
(1) Atendida legislação específica.
(2) Independente do porte estabelecido, para as atividades comunitárias, comerciais, de prestação de
serviços e industriais, deverá ser respeitado o coeficiente 1 (um).
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QUADRO V
SETOR ESPECIAL DAS VIAS COLETORAS 2

USOS

PERMITIDOS

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
2
(m )

Habitação Unifamiliar
Habitações Unifamiliares
em série
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e
2
Habitação Institucional
2

Comunitário 1 e 2

2000m (2)

Comércio e Serviço
Vicinal, de Bairro e
Setorial

400m (2)

Comércio e Serviço
Específico - 1 (1)

(2) (3)

2

Comunitário 1 e 2

(2)
2

Comércio e Serviço Vicinal, de
Bairro e Setorial

2000m (2)

Indústria do Tipo 1

400m (2)

2

Observações:
(1) Atendida Legislação específica.
(2) Independente do porte estabelecido para as atividades comunitárias, comerciais, de prestação
de serviços e industriais, deverá ser respeitado o coeficiente de aproveitamento 1 (um).
(3) Atendido o disposto no Art.10 deste decreto.
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QUADRO VI
SETOR ESPECIAL DAS VIAS COLETORAS 3
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
2
(m )

TAXA
OCUP.
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

1

50%

4

3m

22%

Facultado
(1)

1

50%

2

3m

25%

Facultado

COEFIC.
APROV

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST.
DAS
DIVISAS
(m)

LOTE
MIN.
(Testada x
Área)

Habitação
Unifamiliar
Habitações
Unifamiliares
em Série
Habitação
Coletiva
Habitação
Institucional
Habitação
Transitória 1
e2
Comunitário
1e2
Comércio e
Serviço
Vicinal, de
Bairro e
Setorial
Supermerca
do e Centro
Comercial
Comércio e
Serviço
Específico –
1 (2)

400m2

1000m2

Supermercadoe
Centro Comercial
Industrias Tipo 1

2000m2
200m2

Observações:
(1) Afastamento mínimo das divisas para o uso Comunitário 1 e 2 será de H/6 atendido o
mínimo de 2,50m.
(2) Atendida regulamentação específica.
(3) Lote mínimo para novos parcelamentos, subdivisões e unificações.
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(3)

15 x 450
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QUADRO VII
TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO

SETORES ESPECIAIS DAS VIAS SETORIAS E COLETORAS 1
ZONAS E
SETORES
ATRAVESSADOS
ZR-OC
ZR-2
ZR-SF
ZR-B
ZR-U
ZR-MF

COEFICIENTEDE
APROVEITAMENTO
MÁXIMO

ALTURA
MÁXIMA (pav.)

1,0 (1)

4

1,5 (1)

1,5 (1)

6

ZR – 3
ZT- BR-116

1,8 (1)

6

ZR-3 Rebouças/
Prado Velho
ZR-4 – Rebouças
Demais ZR-4
Setores Especiais
Conectores

2,0 (1)

8

ZR-4 - Alto da XV

2,0 (1)

10
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USOS

4

ZT-NC

Observações:

AFASTAMENTO DAS
DIVISAS

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

(1) Atendido o disposto nos Arts. 9º e 10º deste decreto.

Habitação Transitória 2
Comunitário 2 – Ensino,
Saúde, Lazer
e Cultura
Comunitário 3 – Ensino.
Comércio e Serviço Vicinal,
de Bairro e Setorial
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Decreto nº 189/00
Estabelece critérios de ocupação
para os terrenos integrantes do
Setor Especial do Centro Cívico.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, e com fundamento no Art. 54 da Lei nº 9.800,
de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo;
considerando a necessidade de incentivar a construção de áreas de
estacionamento para as edificações situadas no Setor Especial do Centro Cívico,
face a elevada concentração de veículos na região devido as características
comerciais e de serviços dos edifícios situados na Avenida Cândido de Abreu;
considerando a dificuldade de execução de um segundo subsolo nas
edificações face as características do lençol freático da região e proximidades do
rio Belém e considerando a necessidade de estabelecer condições de ocupação
para os lotes com testada para a Avenida Cândido de Abreu, decreta:
Art. 1º O Setor Especial do Centro Cívico compreende a área definida no
mapa anexo à Lei nº 9.800/00, de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação deste decreto e dos parâmetros
de uso e ocupação do solo estabelecidos na Lei nº 9.800/00, de Zoneamento,
Uso e Ocupação do Solo, os terrenos serão classificados em:
- terrenos com frente para a Avenida Cândido de Abreu;
- terrenos com frente para as demais vias.
Art. 2º Para as edificações situadas no Setor Especial do Centro Cívico,
deverão ser reservadas áreas de recreação e estacionamento de acordo com o
contido em regulamentação específica.
§1º Nos terrenos com frente para a Avenida Cândido de Abreu, as áreas
mínimas exigidas para estacionamento das atividades poderão estar localizadas
em qualquer pavimento da edificação, sem serem computadas para efeito do
cálculo do coeficiente de aproveitamento, até o limite do coeficiente 01(um),
desde que atendidas as seguintes condições:
I. as áreas de estacionamento acima do solo deverão se localizar na
projeção da torre e serem protegidas visualmente da via pública;
II. não poderá ser executado o segundo subsolo na edificação.
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§ 2º Quando executado somente um subsolo, poderá ser admitido para
esse, recuo mínimo do alinhamento predial de 5m (cinco metros), desde que
nenhum elemento construtivo esteja aflorado acima do nível do passeio.
§ 3º Não será considerada para efeito de taxa de ocupação a área
necessária para rampa coberta de acesso de veículos, situada no pavimento
térreo e nos fundos da edificação, quando não for executado nenhum subsolo.
Art. 3º Para os terrenos com frente para a Avenida Cândido de Abreu,
além das disposições da Lei nº 9.800/00, deverão ser obedecidas as seguintes
condições:
I. as edificações poderão possuir sacadas em balanço com no máximo 1,20m
(um metro e vinte centímetros) de projeção;
II. as edificações poderão possuir marquise em balanço no pavimento térreo
com no máximo 3m (três metros) de projeção;
III. o térreo em pilotis será permitido, desde que a face das edificações
voltadas para a Avenida Cândido de Abreu, não seja utilizada para
estacionamento de veículos;
IV. as fachadas dos edifícios, não poderão apresentar outros elementos,
senão os que as constituem arquitetonicamente.
Art. 4º A faixa de recuo de 10m (dez metros), será incorporada
visualmente à faixa de passeio, constituindo um jardim contínuo, que deverá
obedecer ao projeto de paisagismo da Avenida Cândido de Abreu, aprovado pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
§ 1º Os detalhes do paisagismo, tanto na parte de ajardinamento quanto
de acesso de veículos e pedestres, iluminação na faixa de recuo e passeios,
serão fornecidos pela Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU, quando da
expedição do alvará de construção, tornando-se parte integrante do projeto.
§ 2º Caberá ao Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ouvido o
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, estudar
eventuais modificações na localização e tipo de acessos.
Art. 5º As construções existentes em desconformidade com o presente
decreto, seja quanto ao uso ou quanto à ocupação do solo, serão garantidas
enquanto perdurarem legalmente os respectivos alvarás.
Parágrafo único. Reformas ou mudanças de uso somente serão
permitidas quando se enquadrarem nos dispositivos previstos na Lei de
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e neste decreto.
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Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado
o Decreto nº 580/90 e demais disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 190/00
Dispõe sobre os critérios de uso e
ocupação do Plano Massa nos
Setores Especiais Estruturais, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba e considerando o contido nos Arts. 17 e 54 da
Lei nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo e nos Arts. 3º e 6º da Lei nº 9.801, de 03 de janeiro de 2000,
que dispõe sobre os Instrumentos de Política Urbana, decreta:
Art. 1º Os Setores Especiais Estruturais - SE, são eixos de crescimento da
cidade, caracterizados como áreas de expansão do centro tradicional e como
corredores comerciais, de serviços e de transportes, tendo como suporte um
sistema trinário de circulação.
Art. 2º Os Setores Especiais Estruturais, compreendem os terrenos
existentes entre as vias externas de tráfego contínuo que compõem o sistema
viário estrutural, à exceção do sistema viário que define o Setor Especial
Estrutural ao longo da Avenida Presidente Affonso Camargo, conforme mapa
anexo a Lei nº 9.800/00, de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.
Parágrafo único. Entende-se como Sistema Viário Estrutural, o sistema
trinário composto por uma via central e duas vias externas, sendo a via central
aquela que contém a canaleta para o transporte de massa e as pistas lentas para
atendimento às atividades lindeiras, e as vias externas, as ruas paralelas com
sentido único de tráfego, destinadas ao fluxo contínuo de veículos.
Art. 3º Os critérios de uso e ocupação do solo para os Setores Especiais
Estruturais são aqueles constantes nos Quadros XXIII, XXIV e XXV, parte
integrante da Lei nº 9.800/00, de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.
Art. 4º Nos terrenos com frente para a via central dos Setores Especiais
Estruturais deverá ser assegurada a continuidade da testada comercial das
novas edificações, através de proposta específica de ocupação, denominada
Plano Massa, conforme estabelecido no § 2º do Art. 17 da Lei nº 9.800/00.
§1º O Plano Massa compreende um embasamento comercial,
constituído de 2 (dois) pavimentos, térreo e sobreloja, edificados no alinhamento
predial da via central e em torno das praças e terminais, devendo a vedação do
térreo estar recuada no mínimo de 4m (quatro metros) desse alinhamento, para
constituição de uma galeria comercial coberta, podendo a sobreloja ficar em
balanço.
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§2º O embasamento deverá ser ocupado com usos comerciais e de
prestação de serviços, podendo conter uma ou mais unidades comerciais
autônomas, tolerando-se saguão de entrada, acesso de veículos e pedestres,
estacionamento e galerias transversais ao alinhamento predial.
§3º O embasamento deverá ocupar no mínimo 50% (cinqüenta por cento)
da área do terreno, porém, distribuído em toda a testada, podendo atingir até
100% (cem por cento) de ocupação, devendo toda a testada do térreo ser
ocupada com usos citados no parágrafo anterior, exceto estacionamento. A área
comercial, incluindo a galeria, deverá ter no mínimo o equivalente a 50%
(cinqüenta por cento) da área do terreno.
§4º O embasamento, ocupado com áreas comerciais e com acesso,
garagens e estacionamento, será considerado como prêmio e não será
computado no cálculo do coeficiente de aproveitamento.
§5º A área destinada a estacionamento no embasamento do Plano
Massa, poderá ocupar no máximo 50% (cinqüenta por cento) do pavimento térreo
e situar-se nos fundos do lote, e poderá ocupar 100% (cem por cento) do 1º
pavimento, desde que protegida visualmente do logradouro público.
§6º Será admitida a ocupação do embasamento nas condições do § 5º
com qualquer número de pavimentos, desde que contidos na altura máxima do
embasamento.
§7º Os terrenos de esquina poderão ter uma galeria de 4m (quatro
metros) de largura, ocupando a testada voltada para a rua transversal. O recuo
dessa galeria, será de 1m (um metro) e o recuo do bloco vertical será de 5m
(cinco metros) do alinhamento predial, sendo admitido o balanço de 1,20m (um
metro e vinte centímetros) no bloco vertical.
§8º Nos terrenos de esquina, no caso de não ser executada a galeria na
via transversal, deverá ser garantida a continuidade do passeio da galeria
localizada na via central, devendo o restante do recuo obrigatório ser ajardinado,
não podendo este recuo receber qualquer tipo de edificação.
§9º A taxa de ocupação estabelecida no Quadro XXIII anexo à Lei nº
9.800/00, diz respeito à projeção do pavimento tipo do bloco vertical, o qual
poderá estar situado ou não sobre o embasamento, devendo, no primeiro caso,
estar recuado no mínimo 4m (quatro metros) do alinhamento predial da via
central, tolerando-se um balanço de até 1,20m (um metro e vinte centímetros)
sobre o recuo, exclusivamente para sacadas e floreiras.
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§10º Desde que utilizado como área de recreação, poderá ser
considerado como prêmio o pavimento intermediário entre a sobreloja e o bloco
vertical, livre de vedações, em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de sua área,
estando aí incluída a área mínima exigida para recreação em regulamento
específico.
§11º Quando houver interesse em construir apenas uma unidade
comercial de pequeno porte, para uso de comércio e serviço vicinal 1 e 2, ou
ainda residência unifamiliar, a construção poderá ser liberada com um recuo
mínimo de 10m (dez metros ), podendo posteriormente ser executado o
embasamento.
§12º As áreas de estacionamento e acessos para veículos deverão
atender a legislação específica sobre a matéria, sendo que a rampa de acesso
deverá começar no mínimo a 9m (nove metros) do alinhamento predial, ou seja,
no mínimo a 5m (cinco metros) atrás da linha de vedação das lojas.
§13º Os demais parâmetros para implantação do embasamento comercial
estão estabelecidos no Anexo I, parte integrante deste decreto.
Art. 5º O Plano Massa estabelecido para a via central dos Setores
Especiais Estruturais, deverá ser obedecido nos trechos especificados no Anexo
II, parte integrante deste decreto.
§ 1º Os terrenos com frente para a via central, em trechos não
relacionados no Anexo II, obedecerão aos parâmetros estabelecidos para as
outras vias do setor.
§ 2º Tendo em vista a preservação do patrimônio histórico, cultural ou
natural do Município, as características de acentuada declividade do terreno, o
comprometimento da face das quadras, a implantação de projetos específicos
que contemplem equipamentos sociais e comunitários, o Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU poderá dispensar a implantação do Plano Massa, total ou
parcialmente, e exigir outros parâmetros de ocupação, ouvido o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC e demais orgãos
competentes.
Art. 6º As edificações nos terrenos localizados nos Setores Especiais
Estruturais, com testada voltada para as vias externas, deverão observar um
recuo do alinhamento predial de, no mínimo, 10m (dez metros), quando
necessário para a implantação da via local, de acordo com o projeto das vias
estruturais.
§ 1º Será obrigatório a implantação da via local para qualquer tipo de
atividade, não sendo exigido recuo dessa via.
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§ 2º Nas Avenidas Silva Jardim e Visconde de Guarapuava, cujas
seções transversais já apresentam as características exigidas pelo projeto das
vias estruturais, sem necessidade de implantação de vias locais, será obrigatório
o recuo do alinhamento predial, de no mínimo, 5m (cinco metros).
Art. 7º Ficam instituídos incentivos construtivos para novas edificações,
no Setor Especial Estrutural, conforme a destinação do edifício.
§ 1º Nas edificações situadas em outras vias ou vias externas as áreas
construídas no 1º pavimento (térreo) e 2º pavimento, até o máximo de uma vez a
área do terreno, não serão computadas para efeito do cálculo do potencial
construtivo do terreno, independente da sua destinação.
§ 2º Para edificações situadas na via central, cuja torre seja de uso
exclusivamente comercial ou de serviços, o incentivo construtivo será o acréscimo
ao potencial construtivo do terreno de uma área equivalente à uma vez e meia a
área do terreno.
§ 3º Entende-se como torre a parte da edificação localizada sobre o
embasamento comercial ou a partir do 3º pavimento.
Art. 8º É vedada a utilização da parte frontal do térreo para
uso de estacionamento ou garagem, devendo ser atendido o decreto específico
que dispõe sobre áreas de estacionamento.
Art. 9º Nos terrenos dos Setores Especiais Estruturais, reservados à
implantação dos terminais de integração de transporte de massa, a altura
máxima será de 2 (dois) pavimentos e o uso será exclusivamente residencial,
com taxa de ocupação máxima de 50% (cinqüenta por cento).
Art. 10º Nos termos do Art. 3º da Lei nº 9.801/00 que dispõe sobre os
Instrumentos de Política Urbana e do Art. 2º da Lei nº 9.803/00 que dispõe sobre
a Transferência de Potencial Construtivo, a critério do Conselho Municipal de
Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC, os imóveis com subutilização do potencial construtivo, em
função das limitações urbanísticas impostas pela Lei nº 9.800/00, poderão ter seu
potencial transferido atendidas as seguintes condições:
I. os imóveis deverão possuir área igual ou inferior a 450m2 (quatrocentos e
cinqüenta metros quadrados);
II. deverá ser comprovada a subutilização do potencial construtivo em função
das limitações urbanísticas impostas, bem como a existência de
edificações já consolidadas, impossibilitando o reordenamento da estrutura
fundiária;
III. admitida a transferência de no máximo 50% (cinqüenta por cento) do
potencial do imóvel;
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IV. o potencial excedente somente poderá ser transferido para os Setores
Especiais dos Eixos de Adensamento ou para o próprio Setor Especial
Estrutural.
Parágrafo único. Havendo interesse do Município, na criação de espaços
de uso público, será admitida a transferência total do potencial construtivo do lote,
desde que o imóvel seja transferido ao Município sem ônus.
Art. 11º O Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ouvido o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, poderá autorizar a
transferência total do potencial construtivo dos imóveis situados nas vias externas
do Setor Especial Estrutural, considerados inedificáveis em função da área
necessária para implantação da via local, atendidas as seguintes condições:
I. deverá ser comprovada a condição de inedificabilidade do terreno, assim
como a impossibilidade de reordenamento da estrutura fundiária;
II. a área referente a via local deverá ser transferida ao Município sem ônus;
III. o potencial construtivo somente poderá ser transferido para os Setores
Especiais dos Eixos de Adensamento, ou para o próprio Setor Especial
Estrutural.
Art. 12º Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC e demais órgãos competentes.
Art. 13º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto nº 579/90 e demais disposições em contrário.

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

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I
PARÂMETROS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO MASSA
I-

ALTURA DO EMBASAMENTO
−
A altura máxima do embasamento será de 10m (dez metros)
contados a partir da menor cota do passeio.
−
O nível do teto da galeria deverá estar a uma altura mínima de 3,50m
(três metros e cinqüenta centímetros) contados da cota mais elevada
do passeio.

II -

GALERIA
−
Terá uma profundidade padrão de 4m (quatro metros).
−
Os pisos deverão acompanhar o nível do piso do passeio. Quando
necessário a execução de rampas, estas deverão atender a
declividade estabelecida em legislação específica, de forma a garantir
à acessibilidade às pessoas com dificuldades de locomoção.
−
Quando houver desnível entre o piso das galerias e o piso das lojas,
necessitando escadas ou rampas para vencê-lo, estas deverão estar
atrás da linha de vedação das lojas.
−
O piso da galeria deverá ser em “petit-pavé”, no modelo definido para
o Setor Especial Estrutural.
−
Quando a galeria for constituída de pé-direito duplo deverá ser
garantida além da cobertura, proteção aos pedestres das intempéries.
−
A galeria deverá ser coberta em toda sua extensão.

III -

PILARES
−
Os pilares serão opcionais. No caso de ser adotada a solução com
pilares estes deverão ter no máximo 0,50m (cinqüenta centímetros)
de diâmetro, e garantir vão livre de no mínimo 3,50m (três metros e
cinqüenta centímetros).

IV -

ILUMINAÇÃO
−
A luminária deverá estar instalada de forma a garantir uma altura livre
de 3m (três metros).

V-

PUBLICIDADE
−
É permitida apenas junto à vedação das lojas, paralelamente à via
pública e deverá atender legislação específica.

Obs. À cada consulta para construção serão fornecidos pela Secretaria Municipal
do Urbanismo - SMU, à parte interessada croquis e desenhos explicativos
quanto ao Plano Massa.

195

Prefeitura Municipal de Curitiba
ANEXO II
O Plano Massa estabelecido para a via central dos Setores Especiais
Estruturais deverá ser obedecido nos seguintes trechos, nas condições
especificadas:

I-

ESTRUTURAL NORTE
a) Rua Padre Anchieta - desde a Rua Francisco Rocha até a Rua
General Mário Tourinho;
b) Avenida João Gualberto - desde a Rua Ivo Leão até a Rua Bom Jesus
inclusive o contorno da Praça São Paulo da Cruz;
c) Avenida Paraná - Desde a Rua Bom Jesus até a Rua Calixto de
Jesus.

II -

ESTRUTURAL SUL
a) Avenida Presidente Affonso Camargo - desde a Rua Urbano Lopes
até o Largo Baden Powell, incluindo o seu contorno;
b) Avenida Sete de Setembro - desde o Largo Baden Powell até a Praça
do Japão, excluindo o seu contorno;
c) Avenida República Argentina - desde a Praça do Japão até o terminal
do Portão, incluindo o seu contorno;
d) Avenida República Argentina - desde o terminal do Portão até o Largo
do Capão Raso, incluindo o seu contorno;
e) Avenida Winston Churchill - desde o Largo do Capão Raso até a
Rodovia BR-116.

III -

TERMINAIS DE TRANSPORTE
Os trechos nos contornos dos terminais de transporte serão indicados
pelo IPPUC

196

Prefeitura Municipal de Curitiba
Decreto nº 191/00
Estabelece condições de ocupação
para os terrenos integrantes do
Setor Especial Nova Curitiba.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, e com fundamento no Art. 54 da Lei nº 9.800,
de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo, decreta:
Art. 1º O Setor Especial Nova Curitiba compreende a área definida no
mapa anexo à Lei nº 9.800/00.
Art. 2º Em qualquer projeto de ocupação e parcelamento do solo no Setor
Especial Nova Curitiba, deverão ser atendidas as seguintes diretrizes:
I. obedecer o arruamento básico implantado, bem como o arruamento
previsto para a área;
II. as dimensões mínimas dos lotes exigidas serão de 15m (quinze metros)
de testada, acrescidas do recuo obrigatório nos terrenos de esquina e
450m2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados) de área;
III. a área máxima dos lotes será de 5.000m2 (cinco mil metros quadrados),
exceto aqueles afetos ao Setor Especial de Áreas Verdes e Fundos de
Vale que serão analisados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba - IPPUC e Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA.
Parágrafo único. Os terrenos situados nos Pólos de Integração definidos
no Art.3ºnão estão sujeitos ao disposto no inciso III deste artigo.
Art. 3º Ficam definidos 04 (quatro) Pólos de Integração nos quais será
obrigatória a implantação de faixa contínua de comércio e serviços em toda a
testada dos lotes para as seguintes vias:
I - Rua Deputado Heitor Alencar Furtado entre as Ruas Paulo Ziliotto e
Antonio Lau e entre as Ruas Anna Ciupka e Francisco Nadolny,
Rua Capitão Tenente Eduardo Alberto de Mesquita entre as Ruas
Francisco Nadolny e Gregório Kaviski;
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II - Rua Paulo Gorski entre as Ruas Deputado Heitor Alencar Furtado e
Monsenhor Ivo Zanlorenzi,
Rua Deputado Heitor Alencar Furtado entre as Ruas Geraldo Lipka
e Paulo Gorski, na quadra compreendida entre as Ruas Deputado Heitor Alencar
Furtado e Monsenhor Ivo Zanlorenzi;
III - Rua João Batista Rossetim entre as Ruas Deputado Heitor Alencar
Furtado e Monsenhor Ivo Zanlorenzi,
Rua Natal Cecone entre as Ruas Deputado Heitor Alencar Furtado e
Francisco Juglair,
Rua Deputado Heitor Alencar Furtado entre as Ruas João Batista
Rossetin, Natal Cecone e Dr. Brasílio Vicente de Castro,
Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro entre as Ruas Monsenhor Ivo
Zanlorenzi e Francisco Juglair;
IV - Rua José Izidoro Biazzeto entre as Ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi
e Professor Pedro Viriato Parigot de Souza,
Rua Deputado Heitor Alencar Furtado entre as Ruas José Izidoro
Biazzeto e Alexandra Sarnacka,
Rua João Falarz entre as Ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi e
Professor Pedro Viriato Parigot de Souza.
§ 1º A faixa de que trata o presente artigo deverá ser ocupada com usos
e parâmetros conforme estabelecido no Quadro XXXVI anexo a Lei nº 9.800/00,
com porte máximo de 200m2 (duzentos metros quadrados) por unidade comercial
autônoma, sendo tolerados acessos de veículos e pedestres.
§ 2º O recuo obrigatório do alinhamento predial, conforme estabelecido
na Lei nº 9.800/00, deverá ser incorporado ao passeio, com calçada junto à
edificação de no mínimo 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros).
§ 3º Poderá ser implantada faixa de estacionamento público de veículos
na testada correspondente ao imóvel, desde que adotado paisagismo padrão
IPPUC, conforme Anexo I. Neste caso, o número de vagas implantado poderá ser
deduzido do total exigido pela legislação em vigor.
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§ 4º Será obrigatória em toda a extensão da faixa contínua de comércio e
serviços, a execução de cobertura de proteção para pedestres (toldos ou outro
tipo de cobertura leve), em balanço e com profundidade de 2,50m (dois metros e
cinqüenta centímetros), não sendo considerada como área construída. O pé
direito livre da cobertura de proteção para pedestres deve ser no mínimo de
2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e no máximo de 2,80m (dois metros e
oitenta centímetros) em relação ao passeio.
§ 5º Os pisos dos passeios não poderão apresentar descontinuidade de
nível entre eles e, quando houver desnível entre o passeio e as lojas, os degraus
ou rampas deverão estar atrás da linha de vedação da edificação.
Art. 4º Nos Pólos de Integração, mediante implantação e incorporação ao
passeio de áreas descobertas destinadas ao uso público permanente, circulação
de pedestres e lazer, será concedido incentivo construtivo equivalente a duas
vezes a área do espaço incorporado, excluída a área do recuo obrigatório, ouvido
o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
§ 1º Deverá ser mantida a continuidade da faixa de comércio e serviços,
passeio e proteção para pedestres, conforme o Art. 3º, contornando o espaço de
uso público implantado. Neste caso poderá ser admitido como cobertura de
proteção para pedestres o balanço dos pavimentos superiores.
§ 2º O espaço de uso público deverá ter no mínimo diâmetro de 20m
(vinte metros), admitindo somente a cobertura obrigatória de proteção para
pedestres.
Art. 5º Nos terrenos do Setor Especial Nova Curitiba, excluindo-se os
Pólos de Integração, no mínimo 70% (setenta por cento) da extensão das
testadas dos lotes só poderão ser vedadas em gradil.
Parágrafo único. As vedações nas testadas dos lotes voltadas para as
vias externas de tráfego contínuo deverão observar o recuo do alinhamento
predial de 10m (dez metros) destinados à implantação da via local.
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Art. 6º Os terrenos oriundos de loteamentos aprovados, que possuírem
área superior a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados), poderão ser ocupados nas
condições estabelecidas na Lei nº 9.800/00, que dispõe sobre Zoneamento, Uso
e Ocupação do Solo e neste decreto, exceto no que diz respeito ao coeficiente de
aproveitamento, o qual deverá ser reduzido proporcionalmente a área do terreno,
de forma que para os imóveis com área superior a 10.000m2 (dez mil metros
quadrados) o coeficiente máximo resultante seja 01 (um), conforme a seguinte
fórmula:
C = 1 + (10.000 – At)
5.000
Onde:
C= Coeficiente de aproveitamento resultante
At= Área do terreno
Art. 7º A ocupação dos terrenos integrantes do Setor Especial de Áreas
Verdes será objeto de análise específica pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente- SMMA, em conjunto com o Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba - IPPUC.
Art. 8º Os usos existentes em desconformidade com o presente decreto
poderão ser mantidos enquanto perdurarem os respectivos alvarás.
Art. 9º Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC.
Art. 10 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados os Decretos nº 901/94, 562/96 e demais disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I
SETOR ESPECIAL NOVA CURITIBA
ESTACIONAMENTO
PÓLOS DE INTEGRAÇÃO
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Decreto nº 192/00
Regulamenta parcialmente o Art. 5º,
inciso IX, da Lei nº 9.800/00, no que
diz respeito à Área de Proteção
Ambiental
do
Iguaçu,
Parque
Municipal do Iguaçu e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72 inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, e nos termos da Lei nº 7.833, de 19 de
dezembro de 1991 e do Art. 3º, inciso I, § 1º, da Lei nº 9.804, de 03 de janeiro de
2000;
Considerando o que está determinado no Art. 33, inciso I, da Lei nº 9.800,
de 03 de janeiro de 2000;
considerando a necessidade de regulamentar o uso das diversas
atividades de modo a assegurar a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental da região de manancial do Rio Iguaçu;
considerando a necessidade de conservar os recursos genéticos com
finalidades ecológicas e científicas;
considerando a necessidade de garantir espaços para recreação e a
educação ambiental da população de Curitiba e Região Metropolitana;
considerando a necessidade de evitar e controlar a degradação dos solos
e o assoreamento do Rio Iguaçu, assim como de proteger populações e bens, do
risco de enchentes ao longo de seu curso;
considerando a necessidade de controlar a degradação da paisagem em
função do desenvolvimento de atividades de exploração de recursos minerais e
florestais e
considerando a necessidade de se ordenar e regulamentar a ocupação
existente, decreta:
Art. 1º Fica implantada a Área de Proteção Ambiental - APA do Iguaçu,
com o objetivo de garantir a preservação, conservação, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental da bacia do Rio Iguaçu contida no Município.
Art. 2º A APA do Iguaçu, situada a leste e sul do Município de Curitiba, à
margem direita do Rio Iguaçu e Atuba, está delimitada em mapa anexo, parte
integrante deste decreto.
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Art.3º A APA do Iguaçu será administrada pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SMMA, em estreita articulação com os demais órgãos da
Prefeitura Municipal de Curitiba, com o Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba - IPPUC, com o Instituto Ambiental do Paraná - IAP e com o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
podendo propor convênios com órgãos e entidades públicas ou privadas para a
recuperação, conservação e proteção da APA do Iguaçu.
Art. 4º Na implantação e no funcionamento da APA do Iguaçu adotar-seão, entre outras, as seguintes medidas prioritárias:
I. utilizar os instrumentos legais e incentivos financeiros governamentais,
para assegurar a recuperação, conservação e proteção das áreas, o uso
racional do solo e outros aspectos referentes à salvaguarda dos recursos
ambientais;
II. redefinir e reimplantar o Plano de Manejo da APA do Iguaçu;
III. aplicar medidas legais, educativas e de fiscalização, destinadas a
impedir o exercício de atividades causadoras de degradação da
qualidade ambiental;
IV. incentivar a elaboração e a implantação de estudos, pesquisas e
programas científicos, relacionados com a APA do Iguaçu.
Art. 5º Fica definido o Parque Municipal do Iguaçu com seus limites
estabelecidos em mapa anexo, parte integrante deste decreto.
Art. 6º De acordo com mapa anexo parte integrante deste decreto, ficam
definidas as seguintes áreas e setores na APA do Iguaçu:
I - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - consiste em áreas a
preservar ou recuperar, de forma a propiciar a regeneração natural da cobertura
vegetal, possibilitar o estabelecimento natural e o deslocamento da fauna local,
assim como de proteger os cursos d’água, e compreende as faixas marginais
mínimas de 100m (cem metros) ao longo do Rio Iguaçu e 50m (cinqüenta metros)
de seus meandros, as faixas marginais de 30m (trinta metros) ao longo do Rio
Atuba e dos demais cursos d’água e as manchas de cobertura vegetal que
extrapolem as larguras estabelecidas para as faixas marginais quando da
existência de áreas cadastradas no Setor Especial de Áreas Verdes, as quais
terão ocupação segundo a Lei nº 9.806/00 e o uso somente residencial
unifamiliar, com exceção do estabelecido no Art. 2º, da Lei Federal nº 4.771/65.
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II - SETOR DE ALTA RESTRIÇÃO DE USO - consiste em áreas com
pequena interferência humana, contendo ecossistemas únicos, espécies de flora
e fauna de relevante interesse ecológico, seus habitats, bem como os entornos
próximos, onde as normas de uso e ocupação do solo são as constantes do
Quadro I, parte integrante deste decreto;
III - SETOR DE MÉDIA RESTRIÇÃO DE USO - compreende áreas
tradicionalmente utilizadas com agricultura, pecuária e extração mineral, onde as
normas de uso e ocupação do solo são as constantes do Quadro I, parte
integrante deste decreto;
IV - SETOR DE TRANSIÇÃO - consiste em áreas com loteamentos
residenciais aprovados anteriormente à implantação da APA e áreas ocupadas
irregularmente, passíveis de regularização fundiária, com os parâmetros de uso e
ocupação do solo estabelecidos no Quadro II, parte integrante deste decreto;
V - SETOR DE USO ESPORTIVO - consiste em área destinada a fins
recreacionais, culturais e esportivos com os parâmetros de uso e ocupação do
solo estabelecidos no Quadro III, parte integrante deste decreto;
VI - PARQUE MUNICIPAL DO IGUAÇU - compreende os próprios
municipais hoje utilizados para fins de preservação, educação ambiental,
recreação, cultura e esporte, bem como as propriedades particulares situadas
dentro dos limites indicados em mapa anexo parte integrante deste decreto;
VII - SETOR DE SERVIÇOS - compreende os terrenos com testada para
a BR-116 entre as Ruas Angela Gabardo Parolin e José Júlio Tortato, limitados a
uma profundidade de 100m (cem metros), contados a partir do alinhamento
predial da BR-116, onde as normas de uso e ocupação do solo são as constantes
do Quadro IV, parte integrante deste decreto.
§ 1º Na área de Preservação Permanente, só serão permissíveis as
atividades educativas e científicas, o uso de recursos hídricos e a implantação de
equipamentos de tratamento de efluentes, desde que, com anuência prévia da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA e da Secretaria Municipal de
Obras Públicas - SMOP, atendido o estabelecido na Resolução do CONAMA nº
237/97.
§ 2º A critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ouvida a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA e o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, poderá ser admitido no Setor de
Média Restrição de Uso, até 04 (quatro pavimentos) para as edificações
destinadas aos usos Comunitários indicados no Quadro I, desde que comprovado
através do Relatório Ambiental Prévio, a viabilidade ambiental do
empreendimento.
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§ 3º Enquanto não forem incorporadas ao domínio público, os terrenos
situados no Parque Municipal do Iguaçu, deverão atender aos parâmetros de uso
e ocupação, previstos para o Setor de Alta Restrição.
§ 4º O Parque Municipal do Iguaçu, será administrado pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA, e possuirá Plano de Manejo e Zoneamento
próprios.
Art.7º Deverão ser tomadas medidas de controle efetivo dos efluentes
sanitários e resíduos poluentes gerados, de acordo com as normas expedidas
pelos órgãos competentes, bem como, deverá ser assegurada a implantação de
sistema de tratamento de efluentes sanitários aprovados pela Secretaria
Municipal de Obras Públicas - SMOP, para todas as edificações.
Art.8º Todas as edificações existentes dentro da APA do Iguaçu, em
desconformidade com o estabelecido neste decreto terão prazo de 02 (dois) anos
contados a partir da data de publicação deste decreto para implantar o Sistema
de Tratamento de Efluentes Sanitários.
Art.9º Todas as atividades instaladas dentro da APA do Iguaçu, em
desconformidade com o estabelecido neste decreto, terão prazo de 02 (dois) anos
contados a partir da data de publicação deste decreto, para se adequarem com
respeito a emissão de efluentes líquidos aos padrões ambientais da legislação
específica.
Art.10 As pessoas físicas ou jurídicas, que de qualquer modo degradarem
a APA do Iguaçu, estão sujeitas às penalidades previstas na legislação vigente,
Leis nºs 7.833/91 e 9.806/00.
Art.11 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogados os Decretos nºs 410/91, 472/93 e demais disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO GALANTE TOCCHIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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QUADRO I
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - IGUAÇU
USOS
ZONA OU
SETOR

PERMITIDOS

SETOR DE Habitação Unifamiliar (1)
ALTA
RESTRIÇÃO
DE USO

SETOR DE
MÉDIA
RESTRIÇÃO
DE USO

Habitação Unifamiliar (1) (2)
Agricultura
Aquicultura
Uso Extrativista (3) (4)
Comércio e Serviço Vicinal 1 (5)

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

Habitação Institucional (3)
Habitação Transitória 1, 2, 3
(3)
Comunitário 2 – Lazer e Cultura (3)

Uso Agroindustrial, Produção
de Plantas, Pscicultura,
Habitação Institucional, (3)

100m2

COEFIC.
APOROV.

TAXA
OCUP.
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MIN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB
. MÍN. (%)

AFAST.
DAS
DIVISAS
(m)

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

0,2

10%

2

15m

80%

5m

20 X 5.000

0,4

20%

2

15m

50%

5m

20 X 5.000

Habitação Transitória 1, 2 e 3
(3)
Comunitário 2 – Lazer/
Cultura/Culto Religioso (3)
Comunitário 3 – Ensino (3)

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Densidade máxima 2 habitações/há
Para os terrenos com área igual ou superior a 10.000,00m2 oriundos de loteamentos aprovados será admitida uma densidade de 4 habitações/há
Independente do porte deverá ser aprovado via Relatório Ambiental Prévio.
As atividades de extração mineral deverão seguir os trâmites do Decreto Municipal nº 838/97 e 556/98.
Atividades que não gerem efluentes líquidos.
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QUADRO II
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - IGUAÇU
USOS
ZONA OU
SETOR

PERMITIDOS

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
2
(m )

Habitação Unifamiliar (1)
SETOR DE
TRANSIÇÃO

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MIN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST.
DAS
DIVISAS
(m)

1

50%

2

5m

25%

-

Habitações Unifamiliares em
Série (1)
100m

Comércio e Serviço Vicinal
(2)

2

Comunitário 1

Observações:
(1)
(2)
(3)
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Densidade máxima 50 habitações/ha.
Atividades que não gerem efluentes líquidos.
Serão admitidos Loteamentos de Interesse Social e Regularização Fundiária através da COHAB ouvido o IPPUC e SMMA.

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

12X360
(3)
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QUADRO III
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - IGUAÇU
USOS
ZONA OU
SETOR

PERMITIDOS

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

USO
Comunitário 2 - Lazer e
ESPORTIVO Cultura (1)
1 Habitação
Unifamiliar
por lote

Comunitário 3 – Lazer (1)

Observações:
(1)
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Independente do porte deverá ser aprovado Relatório Ambiental Prévio.

PORTE
2
(m )

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MIN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST.
DAS
DIVISAS
(m)

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

0,2

10%

2

15m

80%

5m

20 X 5.000
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QUADRO IV
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - IGUAÇU
USOS
ZONA OU
SETOR

PERMITIDOS

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m2)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MIN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST.
DAS
DIVISAS
(m)

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

0,4

20%

2

15m

50%

5m

20 X 5.000

Uma Habitação
Unifamiliar por lote
Comunitário 2 – Lazer,
Cultura e Ensino (2)
Habitação Transitória
2e3
Comércio e Serviço
Vicinal, de Bairro,
Setorial e Geral (1)(2)
Comunitário 2 – Culto
Religioso
Comércio e Serviço
Específico 1 e 2 (1) (2)
(3)

SETOR DE
SERVIÇOS

Comunitário 3 – Lazer e
Ensino (2)
Indústria Tipo 1 (2)
Observações:
(1)
(2)
(3)
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Com exceção de serviços de coleta e depósitos de lixo, grandes oficinas, oficinas de lataria e pintura, cemitério e crematório,
Atividades que não gerem efluentes líquidos e emissões atmosféricas.
Atendida Legislação específica.
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Decreto nº 193/00
Regulamenta parcialmente o Art. 5º,
inciso IX, da Lei nº 9.800/00, no que
diz respeito à Área de Proteção
Ambiental do Passaúna, Parque
Municipal do Passaúna e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, e nos termos da Lei nº 7.833, de 19 de
dezembro de 1991 e Art. 3º, inciso I, §1º da Lei nº 9.804, de 03 de janeiro de
2000;
Considerando o Art. 33, inciso I, da Lei nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000;
considerando a necessidade de regulamentar o uso das diversas
atividades de modo a assegurar a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental da região de manancial do Rio Passaúna;
considerando que para atingir os objetivos propostos ficará vedada a
instalação e funcionamento de qualquer atividade considerada efetivamente
poluidora, no tocante a geração de efluentes líquidos;
considerando que as atividades geradoras de efluentes líquidos mesmo
quando dotadas de instalações para tratamento deste tipo de resíduo, geram um
efluente final que ao ser disposto irá atingir direta ou indiretamente os rios
componentes da Bacia do Passaúna e considerando que deverá ser garantida a
potabilidade da água coletada para consumo da população da Região
Metropolitana de Curitiba, decreta:
Art. 1º Fica implantada a Área de Proteção Ambiental - APA do Passaúna,
com o objetivo de assegurar a proteção ambiental do manancial e do respectivo
entorno do lago, do Rio Passaúna e de seus afluentes, no Município de Curitiba.
Art. 2º A APA Passaúna situada no Município de Curitiba, junto ao rio e
reservatório do Passaúna, apresenta a seguinte delimitação:
-

-
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inicia no Bairro de São Miguel, a partir da intersecção sudeste da
Represa com a divisa intermunicipal com Araucária (ponto 00) seguindo
por esta para leste, até a via projetada BP-5.III;
desse ponto, segue pela divisa da Cidade Industrial de Curitiba em
direção norte até a Rua Ângelo Marqueto;
por esta via segue para nordeste, até encontrar a Avenida Juscelino
Kubitschek de Oliveira;
por esta, em direção norte, cruza a BR-277 e continua pela Rua Inácio
Wichnewski até a Avenida Três Marias;
em direção leste, segue por esta avenida até a Avenida Vereador
Toaldo Túlio, e por esta, até tomar rumo oeste pela Rua Ludovico
Lucca;
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até a confluência com a Rua Ângelo Massignan;
segue por esta via, para norte, até a Estrada Ângelo Pianaro e por esta,
no rumo leste, até a Rua Acelino Grande, quando segue a nordeste,
para continuar pela Rua Luis Pelegrino Toaldo em direção noroeste;
nesse ponto, segue pela Avenida Manoel Ribas no rumo sudeste, até a
confluência com a Rua Luiz Bozza;
segue esta rua para nordeste, até a Rua Napoleão Manosso, quando
continua para norte pela Avenida Francisco Gulin até a Avenida
Eugênio Bertoli, e por esta até a divisa intermunicipal com Almirante
Tamandaré e Campo Magro;
pela divisa intermunicipal, segue a noroeste até o Rio Passaúna;
por este rio, segue a divisa intermunicipal para sul até fechar o
perímetro descrito.

Art. 3º A APA do Passaúna será administrada pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente – SMMA, em estreita articulação com a Companhia de
Saneamento do Paraná - SANEPAR e o Instituto Ambiental do Paraná – IAP,
podendo firmar convênios com Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas para a
proteção e conservação da APA do Passaúna.
Art. 4º Na implantação da APA do Passaúna a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente – SMMA adotará, entre outras, as seguintes medidas prioritárias:
Iutilizar os instrumentos legais e incentivos financeiros
governamentais, bem como definir e implantar o Plano de Manejo, para assegurar
a proteção das zonas, o uso racional do solo e outros aspectos referentes à
salvaguarda dos recursos ambientais;
II aplicar, quando necessário, medidas legais, educativas, e de
fiscalização, destinadas a impedir o exercício de atividades causadoras de
degradação, da qualidade ambiental, e da água destinada ao abastecimento
público;
III divulgar as medidas previstas neste decreto, objetivando o
esclarecimento da comunidade sobre a APA do Passaúna e sua finalidade.
Art. 5º Ficam estabelecidos os seguintes setores na APA do Passaúna,
delimitados, conforme mapa anexo, parte integrante deste decreto:
ISetor de Inundação - compreende a área inundável pela lâmina de
água do Rio Passaúna, limitada pela cota máxima de inundação, ou seja, a cota
888,80m (oitocentos e oitenta e oito metros e oitenta centímetros), onde é
proibido haver qualquer tipo de edificação, a exceção do estabelecido no Art. 6º,
do presente decreto;
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II Setor de Proteção Máxima - compreende as faixas marginais com
largura de 100m (cem metros) acima da cota máxima de inundação do lago e ao
longo do Rio Passaúna, e 30m (trinta metros) de cada margem de seus afluentes
dentro da Zona de Contenção Z - C O N , estabelecida na Lei nº 9.800/00, onde é
proibido qualquer tipo de edificação, a exceção do estabelecido no Art. 6º, do
presente decreto:
a)
a faixa situada entre as cotas 888,80m (oitocentos e oitenta e oito
metros e oitenta centímetros) e 900m (novecentos metros), respeitada a largura
mínima nunca inferior a 30m (trinta metros), será inteiramente destinada à
formação ou manutenção de vegetação nativa em caráter permanente;
III Setor de Ocupação Restrita – compreende uma faixa que se inicia a
partir do fim do Setor de Proteção Máxima até o limite divisor de águas da
microbacia hidrográfica do Passaúna;
IV - Setor de Ocupação Diferenciada – compreende a área que inicia a
partir do limite externo do divisor de águas da microbacia hidrográfica do
Passaúna, até o limite da APA estabelecidos neste decreto, no Art. 2º.
Art. 6º Os parâmetros de uso do solo para os setores integrantes da
APA do Passaúna, atenderão o que segue:
Ino Setor de Inundação e no Setor de Proteção Máxima são
permissíveis equipamentos e instalações destinados a estudos e pesquisas
científicas, recreação e lazer e a utilização dos recursos hídricos, de acordo com
os projetos específicos aprovados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente –
SMMA e pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC;
II além dos usos determinados pelo inciso I, quando o terreno se
localizar inteiramente no Setor de Proteção Máxima, será tolerado a edificação de
habitação unifamiliar, com taxa de utilização máxima de 20% (vinte por cento) e
altura máxima de 02 (dois) pavimentos;
III nas zonas compreendidas pelo Setor de Ocupação Restrita:
a) Zona Residencial Passaúna-ZR-P – terá uso e ocupação conforme
estabelecido na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e de acordo com o
Quadro I anexo, parte integrante deste decreto, atendido o disposto no Art. 8º, do
presente decreto;
b) Zona de Contenção-Z-CON - ocupação conforme o estabelecido na Lei
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, e o expresso no Quadro II anexo,
parte integrante deste decreto, atendido o disposto no Art. 8º do presente decreto,
exceto nos limites compreendidos pelo Setor de Inundação e no Setor de
Proteção Máxima;
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c) Zona Especial de Serviço - ZES – ocupação nos termos da Lei de
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e de acordo com o Quadro III anexo, parte
integrante deste decreto, atendido o disposto no Art. 8º, do presente decreto;
d)
Zona Industrial – ZI – ocupação nos termos da Lei de Zoneamento,
Uso e Ocupação do Solo, e de acordo com o Quadro IV anexo, parte integrante
deste decreto, atendido o disposto no Art. 8º, do presente decreto;
IV - as zonas compreendidas pelo Setor de Ocupação Diferenciada
serão regidas pelos critérios estabelecidos na Lei de Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo e decretos complementares, podendo ser vetadas pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, atividades que possam ser
degradantes à qualidade ambiental da APA do Passaúna.
VSetor Especial de Fundos de Vale - ocupação conforme o expresso
na Lei nº 7.833/91.
VI - nos casos em que o terreno estiver inserido em mais de um setor,
deverão ser ouvidos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano - IPPUC e a Companhia de
Desenvolvimento de Curitiba - CIC, quando o imóvel se localizar na área de
abrangência da Cidade Industrial de Curitiba.
Art. 7º Nas faixas lindeiras ao Contorno Norte, dentro da APA do
Passaúna, não será permitido uso nem ocupação diferenciada daquelas já
estabelecidas neste decreto.
Art. 8º Nas zonas e setores compreendidos na APA do Passaúna, ZR-P,
ZES, Z-CON, Vias Setoriais e Coletoras, deverão ser tomadas medidas de
controle efetivo dos efluentes sanitários e resíduos poluentes gerados, de acordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, bem como deverá ser
assegurada:
Iimplantação de sistema de tratamento de efluentes sanitários
aprovados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP e Secretaria
Municipal do Urbanismo - SMU;
II a densidade máxima de 10 (dez) unidades habitacionais por
hectare da área bruta na ZR-P, e 02 (duas) unidades habitacionais por
hectare na Z-CON;
III nos loteamentos aprovados anteriormente a este decreto, será
permitida somente 01 (uma) habitação unifamiliar por lote.
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Art. 9º

Na APA do Passaúna ficam proibidos:

Ia implantação de atividades poluidoras, e as instalações que em seu
desenvolvimento gerem efluentes líquidos, capazes de afetar os mananciais de
água;
II exercício de atividades que provoquem erosão das terras e
assoreamento dos recursos hídricos;
III uso de agrotóxicos e biocidas em desacordo com as normas ou
recomendações técnicas oficiais.
Art. 10º Em toda a extensão do lago, fica proibida a navegação de
embarcações que se utilizem de motores à explosão, nos termos da legislação
estadual, exceto para os serviços públicos de fiscalização, pesquisa e atividades
especiais, devidamente autorizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA e Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.
Art. 11º Fica implantado o Parque Municipal do Passaúna que compreende
a área entre a linha de lâmina de água do lago e a cota 888,80m (oitocentos e
oitenta e oito metros e oitenta centímetros) e os terrenos em seu entorno,
fazendo divisa ao Norte com o Município de Almirante Tamandaré, Município de
Campo Magro, e ao Sul com o Município de Araucária.
Art. 12º A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, em conjunto
com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC poderá,
através de estudos, propor a alteração da área do Parque Municipal do
Passaúna.
Art. 13º As edificações existentes dentro da APA do Passaúna, em
desconformidade com o estabelecido neste decreto, terão prazo de 02 (dois)
anos, contados a partir da data de publicação deste decreto, para implantar o
Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários.
Art. 14º As atividades instaladas dentro da APA do Passaúna, em
desconformidade com o estabelecido neste decreto, terão prazo de 02 (dois)
anos, contados a partir da data de publicação deste decreto, para se adequarem
com respeito a emissão de efluentes líquidos aos padrões ambientais da
legislação específica.
Art. 15º As pessoas físicas ou jurídicas, que de qualquer modo,
degradarem a APA do Passaúna, estão sujeitas às penalidades previstas na
legislação vigente.
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Art. 16º Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo – CMU, ouvida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA e o
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Art. 17º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado
o Decreto nº 321/98 e demais disposições em contrário.

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

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO GALANTE TOCCHIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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QUADRO I
ZONA RESIDENCIAL – PASSAÚNA – ZR-P (8)
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

PERMISSÍVEIS

PROIBIDOS

PORTE
(m2)

COEFI
C.
APRO
V.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO MIN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

1

50%
(5)

2

5m

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

TAXA
PERMEAB
. MÍN. (%)

AFAST. DAS
DIVISAS
(m)

25%

15 x 600
Facultado (5) (7)
(6)

Habitação Unifamiliar (1)
2

100m

Habitações Unifamiliares em Série (2)
Comércio e Serviço Vicinal (3)

Parques de Diversões
Camping
Comunitário 1
Comunitário 2 – Lazer e
Cultura (4)
Fabricação de vinho
Laboratório de Análise Clínicas, Radiológicas e
Fotográficos
Tipografias que gerem efluentes líquidos
Lavanderias e Tinturarias
Oficina Mecânica
Hospitais , Casas de Saúde e Sanatórios
Postos de Abastecimento
Lava-Rápido
Postos de Serviço
Indústrias

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Permitido 01 (uma) habitação unifamiliar por lote padrão de 600m2.
Densidade máxima de 10 (dez) habitações/ha da área bruta.
Atividades que não gerem efluentes líquidos.
Com exceção de Centro de Convenções e Centro de Exposições.
Exceto nos casos onde o lote é atingido por Bosque Nativo Relevante, os quais serão analisados de acordo com a Lei Municipal 9806 de 2000 e Decretos complementares.
Para os usos permissíveis o afastamento mínimo das divisas será de 2,50m.
Para novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
Os terrenos afetos ao Setor Especial do Sistema Viário Básico terão seus parâmetros de usos regidos por regulamentação específica, exceto os descritos como proibidos no quadro acima e
atendida a densidade estabelecida no Art. 8º deste Decreto.
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QUADRO II
ZONA DE CONTENÇÃO – Z-CON (5)
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

PERMISSÍVEIS

PROIBIDOS

PORTE
2
(m )

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MIN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST.
DAS
DIVISAS
(m)

20%
(4)

2

15m

50%

5m

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

Habitação Unifamiliar (1)
Armazéns e Silos para
produtos agrícolas e
estabelecimentos
agropecuários

100m2

Comércio e Serviço Vicinal (2)
Habitação Institucional (3)

Abate e criação de animais

Habitação Transitória 1, 2, 3 (3) Hospitais, Casas de Saúde e Sanatórios
Comunitário 2 – Lazer e
Cultura (3)

Estacionamento de veículos, Edifícios Garagem

Comunitário 3 – Ensino (3)

Lava-car

Estabelecimentos
agroindustriais (3)

Pedreiras, Areiais

Postos de Abastecimento

0,4

20 x 5000m2
(4)

Exploração de Argila
Depósito de Inflamáveis
Estabelecimento para refinamento de açúcar
Estabelecimento para Torrefação e moagem e/ou
industrialização do mate
Fabricação de Fermentos e Leveduras
Fabricação de Rações para Animais
Fabricação de Vinagre e Bebidas
Indústria do Fumo
Destilação de Álcool

Observações:
(1) Densidade máxima de 2 (duas) habitações/ha.
2
(2) Atividades que não gerem efluentes líquidos com porte máximo de 100m .
(3) Independente do porte deverá ser aprovado via Relatório Ambiental Prévio.
(4) Exceto nos casos onde o lote é atingido por Bosque Nativo Relevante, os quais serão analisados de acordo com a Lei Municipal 9806 de 2000 e Decretos complementares.
(5) Os terrenos afetos ao Setor Especial do Sistema Viário Básico terão seus parâmetros de uso regidos por regulamentação específica, exceto os descritos como proibidos no quadro acima e atendida

a densidade estabelecida no Art.º 8º deste Decreto.
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QUADRO III
ZONA ESPECIAL DE SERVIÇOS - ZES
USOS
PERMITIDOS

PERMISSÍVEIS

OCUPAÇÃO
PROIBIDOS

PORTE
2
(m )

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MIN. ALIN.
PREDIAL
(m)

50%

-

(3)

TAXA
PERMEA
B. MÍN.
(%)

AFAST.
DAS
DIVISAS
(m)

LOTE MIN.
(Testada x
Àrea)

2,50m

20 x 600m
(4)

Serviço Geral (1)
Comércio e Serviço Vicinal (1)
100m

Indústrias (1) (2)

Gráficas que gerem efluentes
líquidos

2

1

25%

Oficinas de Lataria
Comércio Atacadista de
Combustíveis
Fabricação de Cerâmica e
Marmoraria
Posto de Abastecimento e
Serviço
Observações:
(1)
(2)
(3)

(4)

218

Atividades que não gerem efluentes líquidos, ouvida a SMMA.
Ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC
O recuo mínimo do alinhamento predial será em função da classificação das vias: Via Principal = 15,00m
Via Secundária = 10,00m
Via Terciária = 5,00m
Exceto nos casos onde o lote é atingido por Bosque Nativo Relevante, os quais serão analisados de acordo com a Lei Municipal 9806 de 2000 e
Decretos complementares.
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QUADRO IV
ZONA INDUSTRIAL - ZI
USOS
PERMITIDOS

PERMISSÍVEIS

OCUPAÇÃO
PROIBIDOS

Indústrias (1) (2)

Habitação Unifamiliar (3)

PORTE
2
(m )

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

1

50%

-

0,6

50%

Comércio e Serviço Geral
(1) (3) (4)

(6)
(7)
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15m
(5)

15m
(5)

TAXA
PERMEAB.
MÍN.(%)

25%

AFAST. DASDIVISAS
(m)

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

20 x 600
Lotes com
testada até 50m
(7)
= mín. de 3m
soma 7m
Lotes
com
testada
maior
que 50m = 5m

25%

5m
(6)

-

-

20 x 600
(7)

Indústrias que gerem efluentes líquidos
e emissões atmosféricas
Gráficas que gerem efluentes líquidos
Oficinas de lataria
Comércio atacadista de combustíveis
Cerâmica e marmorarias
Transportadora e Garagem de ônibus

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

-

-

-

-

Serão permitidas somente as atividades que não gerem efluentes líquidos e emissões atmosféricas.
Serão permitidas as atividades complementares ao uso industrial.
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo ouvida a CIC e SMMA.
Esse uso só será permitido quando constar expressamente do contrato de venda celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba e a parte interessada.
Na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba o recuo será em função da classificação das vias:
Via Principal = 20m;
Via Secundária = 15m;
Via Terciária = 10m;
Via Quaternária = 5m.
Exceto para habitação familiar onde o afastamento mínimo deverá atender o seguinte: Até 8,00m de altura = facultado
Acima de 8,00 de altura= 2,50m
Exetonos casos onde o lote é atingido por Bosque Nativo Relevante, os quais serão analisados de acordo com a Lei Municipal 9806 de 2000 e Decretos complementares

-

Prefeitura Municipal de Curitiba
APA MUNICIPAL DO PASSAÚNA
MAPA ANEXO AO DECRETO Nº 193 03/04/2000

220

Prefeitura Municipal de Curitiba
APA MUNICIPAL DO PASSAÚNA
MAPA ANEXO AO DECRETO Nº 193 03/04/2000

221

Prefeitura Municipal de Curitiba
Decreto nº 194/00
Regulamenta o Art. 15, § 1º, inciso XVII,
da Lei no 9.800/00, estabelece condições
especiais de aproveitamento para os
terrenos integrantes do Setor Especial
de Áreas Verdes, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, e considerando o determinado no Art. 33, da Lei nº
9.800, de 03 de janeiro de 2000, no Art. 4º da Lei no 9.801, de 03 de janeiro 2000, e
Art. 11 da Lei no 9.806, de 03 de janeiro de 2000, decreta:
Art. 1º O uso e a ocupação dos terrenos afetos ao Setor Especial de Áreas
Verdes de que tratam as Leis nos 9.806 e 9.800/00 situados em qualquer zona ou
setor deverão atender aos seguintes parâmetros e condições de aproveitamento:

DIMENSÃO DO
LOTE
Menor ou igual
800m2
Maior que 800m2

a

Maior que 800m2 e
menor
ou
igual
2000m2
Maior que 800m2 e
menor
ou
igual
2000m2
Maior que 2000m2
Maior que 2000m2

COBERTURA DO
BOSQUE NATIVO
RELEVANTE
Igual ou maior a 10%
(1)
Menor que 30%
(1)
Maior que 30% e
menor ou igual a 70%
(1)
Maior que 70%
(2)
Maior que 30% e
menor ou igual a 70%
(1)
Maior que 70%
(2)

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
TAXA DE UTILIZAÇÃO
MÁXIMA

DEMAIS PARÂMETROS

USO

50%

Parâmetros
estabelecidos na Lei de
Zoneamento e Uso do
Solo para a zona ou
setor em que o lote
estiver inserido

Usos permitidos pela
Lei de Zoneamento e
Uso do Solo para a
zona ou setor em que
o lote estiver inserido

50%
(3)

30%

(3)

30%

Observações:
(1) Preservação integral do Bosque Nativo Relevante.
(2) Preservação integral do Bosque Nativo Relevante Remanescente
(3) Área livre de vegetação, limitada pela taxa de utilização máxima de 50%(cinqüenta por cento)

Art. 2º Considera-se taxa de utilização máxima a taxa de ocupação, mais áreas
revestidas, tais como estacionamentos, quadras de esporte, piscinas, acessos, mais
faixa de 1m (um metro) de proteção no entorno da edificação (beiral) e ainda
atividades primárias, ou seja, aquelas que não incidam em desbaste, limpeza ou
roçada da vegetação e que tenham caráter recreacional.
Art. 3º
A taxa de utilização e a taxa de ocupação deverão ser respeitadas
inclusive para o subsolo.
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Art. 4º Deverão sempre ser respeitados os recuos e afastamentos das divisas
mínimos estabelecidos para a zona ou setor onde o terreno está inserido, com
exceção dos casos em que, a critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU,
ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC e a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, a alteração seja no sentido de
preservação da área verde existente.
Art. 5º Com o objetivo de garantir e incentivar a proteção e preservação do
Patrimônio Natural e Ambiental do Município, nos termos do Art. 9º da Lei nº 9.806/00,
nos
imóveis afetos ao Setor Especial de Áreas Verdes, conforme a zona ou
setor em que estiverem inseridos, os parâmetros de uso e ocupação do solo são os
contidos nos Anexos I e lI, parte integrante deste decreto.
§ 1º
Os imóveis que se enquadrarem no estabelecido nos Anexos I e lI,
partes integrantes, deste decreto, poderão ter o benefício pleiteado através de
requerimento específico, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
SMMA, acompanhado do projeto definitivo.
§ 2º
Para aprovação de projeto de construção nas áreas integrantes do
Setor Especial de Áreas Verdes, o solicitante ou seu procurador legal deverá
apresentar, preliminarmente, para apreciação da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA, consulta amarela, planta planialtimétrica com a locação das
árvores com diâmetro superior a 0,15m (quinze centímetros), a locação da bordadura
do maciço, além de estudo ou projeto de ocupação do terreno e, quando for o caso,
croquis indicando as árvores que se pretende abater.
Art. 6º Nos termos da Lei nº 9.801/00 poderá ser concedido, no Setor
Especial de Áreas Verdes, incentivo à proteção e preservação do patrimônio natural e
ambientar, nas condições estabelecidas nos Anexos III e IV, partes integrantes, deste
decreto.
§ 1º
A obtenção do incentivo nas condições do Anexo IV dependerá de
análise do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ouvida a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SMMA e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba IPPUC.
§ 2º
O incentivo de que trata o “caput“ deste artigo é a concessão onerosa
de aumento do potencial construtivo, assim entendido, o aumento no coeficiente de
aproveitamento ou na altura máxima da edificação.
Art. 7º Para obtenção do incentivo de que trata o Art. 6º, o interessado
transferirá ao Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA e à Fundação de Ação
Social - FAS, recursos financeiros equivalentes ao aumento do potencial concedido,
ou do número de pavimentos quando for o caso.
§1º Os recursos financeiros deverão corresponder a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor da fração ideal do solo acrescida para as edificações destinadas à
Habitação Coletiva e Habitação Transitória 1, no caso de haver aumento de
223

Prefeitura Municipal de Curitiba
coeficiente de aproveitamento, nas condições do Anexo llI, parte integrante deste
decreto.
§ 2º No caso de não haver aumento no coeficiente de aproveitamento, mas
apenas na altura máxima, o recurso financeiro a ser transferido deverá corresponder
a 15% (quinze por cento) do valor da fração do solo correspondente na zona ou setor
onde se situa o imóvel, atendidas as seguintes condições:
I. para acréscimo em pavimentos, nas condições estabelecidas no Anexo III,
parte integrante deste decreto, a fração do solo corresponderá a área
acrescida em pavimentos excedentes ao número de pavimentos previsto no
Anexo I, dividido pelo coeficiente de aproveitamento da zona ou setor em que
o imóvel estiver inserido, para as edificações destinadas à Habitação Coletiva
e Habitação Transitória 1;
II. para acréscimo em pavimentos, nas condições estabelecidas no Anexo IV
parte integrante deste decreto, a fração do solo corresponderá à área
acrescida em pavimentos, excedentes ao número de pavimentos previsto na
Lei nº 9.800/00 e seus decretos complementares, dividido pelo respectivo
coeficiente de aproveitamento, para as edificações destinadas à Habitação
Coletiva e Habitação Transitória 1.
Art. 8º
No caso da não utilização total do coeficiente de aproveitamento
estabelecido na Lei nº 9.800/00 para a zona ou setor onde o imóvel estiver inserido,
será concedido um abono no cálculo da fração de solo acrescida à prevista no inciso I
do § 2º do Art. 7º, equivalente ao valor em metros quadrados do coeficiente não
utilizado.
Art. 9º Em qualquer tipo de ocupação, no mínimo 50% (cinqüenta por cento)
da área com cobertura florestal deverá ser cercada e mantida intacta como Reserva
Florestal de Preservação Permanente, podendo o restante da área ser utilizada para
atividades recreacionais, desde que não impliquem no seu desbaste.
Parágrafo único. Considera-se cimo Reserva Florestal de Preservação
Permanente a área de vegetação remanescente, excluindo-se a área de ocupação do
imóvel, de acordo com as condições especiais de aproveitamento estabelecidas neste
decreto.
Art. 10 Será admitida a concessão dos incentivos previstos neste decreto em
conjunto com os benefícios fiscais para terrenos integrantes do Setor Especial de
Áreas Verdes.
Art. 11 Os terrenos que contenham edificações cadastradas como Unidade de
Interesse de Preservação - UIP. serão objeto de análise específica pelo Conselho
Municipal de Urbanismo - CMU, Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural CAPC e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, ouvida a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, no caso de aplicação de incentivos
construtivos previstos para aquelas unidades, desde que respeitada a taxa de
utilização máxima e o número máximo de pavimentos indicados neste decreto.
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Parágrafo único. Não será admitida a concessão dos incentivos estabelecidos
neste decreto em conjunto com outros incentivos construtivos.
Art. 12 A ocupação com habitações unifamiliares em série, nos terrenos com
área superior a 15.000m2 (quinze mil metros quadrados), situados na Zona
Residencial Um, Zona Residencial de Santa Felicidade e Zona Residencial do Batel,
será analisada pelo Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ouvido o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC e a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SMMA, desde que,
I. os terrenos sejam afetos ao Setor Especial de Áreas Verdes;
II. o sistema viário previsto para a região seja implantado.
Art.13 Na ocupação dos imóveis nas condições estabelecidas neste decreto,
no mínimo 70% (setenta por cento) da extensão das testadas dos lotes, voltadas para
o logradouro público, só poderão ser vedadas com gradil.
Art. 14 Serão objeto de análise específica pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvidos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA e o
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, os terrenos
integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes inseridos em zonas ou setores
especiais não contemplados neste decreto.
Art. 15 Em qualquer caso, caberá ao proprietário do imóvel a responsabilidade
da guarda, manutenção e preservação da cobertura florestal remanescente no seu
terreno, de acordo com as diretrizes expedidas pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA, cujas condições serão averbadas em Registro de Imóveis.
Art. 16 Para fins de parcelamento dos terrenos integrantes do Setor Especial
de Áreas Verdes, o lote mínimo indivisível será de 2. 000m2 (dois mil metros
quadrados), conforme estabelecido na Lei nº 9.806/00.
§ 1º A avaliação do parcelamento dar-se-á com a consulta da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA, obedecidas as normas pertinentes.
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§ 2º Em caso de parcelamento, os espaços livres de cobertura vegetal,
deverão ser distribuídos na formação dos lotes, de forma a possibilitar futura
ocupação, evitando constituir áreas de maciço florestal, sem espaços livres para
construção.
§ 3º Para as demais áreas livres de vegetação, o parcelamento dar-se-á
conforme a dimensão dos lotes, estabelecida na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação
do Solo.
§ 4º Para os casos onde seja impossível a formação de novos lotes sem
concentrar o bosque em um ou mais lotes, será feita uma avaliação especial por parte
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, visando buscar o melhor desenho
dos lotes para a maior preservação possível do bosque.
Art. 17 Passam a ser indivisíveis, seja qual for sua área total, os terrenos
integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes, que tenham sido ocupados com os
parâmetros estabelecidos neste decreto, sendo essa condição, averbada à margem
da matrícula do imóvel, após a expedição do alvará de construção, sendo necessária
a apresentação desse documento, para a liberação do Certificado de Vistoria de
Conclusão de Obras - CVCO.
Art. 18 A ocupação dos terrenos integrantes do Setor Especial de Áreas
Verdes atingidos por diretriz de arruamento só será permitida após a aprovação da
mesma nas condições da legislação de parcelamento do solo.
Art. 19 A concessão do incentivo na forma da Lei nº 9.801/00 e do Art. 6º do
presente decreto, dependerá de prévia apreciação e aprovação dos órgãos
municipais competentes, através de requerimento próprio fornecido pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
Art. 20 O requerimento deverá ser instruído com consulta amarela, registro de
imóveis atualizado do lote onde se pretende o incentivo e estudo ou projeto
arquitetônico definitivo da edificação.
Art. 21

O requerimento obedecerá a seguinte tramitação:

I. do Protocolo Geral da PMC à Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA, onde será analisada a solicitação e verificada se a mesma se
enquadra nas condições estabelecidas nos Anexos III ou IV do presente
decreto;
II. em seguida o processo será remetido à Secretaria Municipal do Urbanismo SMU para o cálculo da fração do solo correspondente ao aumento do
potencial construtivo, ou de pavimentos requerido;
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III.em seguida, o processo será remetido à Secretaria Municipal de Finanças SMF, à qual caberá avaliar o incentivo construtivo, emitindo laudo de
avaliação considerando:
a) preço utilizado para apuração do Imposto de Transmissão lntervivos de
Bens Imóveis - ITBI-1
b) localização;
c) características do imóvel, tais como: área, topografia, edificação,
acessibilidade a equipamentos urbanos e outros dados pertinentes à
avaliação.
IV. avaliado o terreno o processo será encaminhado à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SMMA, à qual caberá:
a) convidar o interessado para tomar ciência da importância a ser paga,
b) receber a importância correspondente à avaliação realizada pela
Secretaria Municipal de Finanças - SMF e destinada ao Fundo Municipal
do Meio Ambiente - FMMA e Fundação de Ação Social - FAS, a qual será
paga em parcela única;
c) elaborar Certidão de Concessão de Incentivo Construtivo, que deverá ser
documento integrante do processo de alvará de construção.
Art. 22 As avaliações referidas no Art. 21 do presente decreto, obedecerão os
critérios estabelecidos em legislação específica, utilizados para a apuração do
Imposto de Transmissão lntervivos de Bens Imóveis - ITBI.
Art. 23 Formalizado o pagamento do recurso financeiro ao Fundo Municipal do
Meio Ambiente - FMMA e Fundação de Ação Social - FAS, mesmo que o requerente
não tenha usufruído do potencial construtivo dentro do prazo estabelecido na Certidão
de Concessão do Incentivo Construtivo, não haverá devolução.
Art. 24 Para os imóveis afetos ao Setor Especial de Áreas Verdes, após a
expedição de alvará de construção pela Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU,
deverá o solicitante retornar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA,
munido do referido alvará, para obter autorização para o corte de árvores, quando for
o caso.
Art. 25 Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA e o
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
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Art. 26 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o
Decreto nº 782/95 e demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 de MARÇO, em 03 de abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO GALANTE TOCCHIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I
Terrenos com área igual ou maior que 800m2 e cobertura do Bosque Nativo Relevante
igual ou maior que 50% da sua área total.
PARÂ METROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
(1) (2)
ZONA OU SETOR

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

ALTURA MÁXIMA
(PAV.)
(6)

ZR-1

1,0

4

ZR-2

1,0

4

ZR-3

1,0

4

ZR-4

2,0

8

ZR-B

1,0

4

ZR-SF

1,0

4

ZR-U

1,0

4

ZS-1

1,0

4

USOS PERMITIDOS ALÉM DO
ESTABELECIDO NA LEI DE
ZONEAMENTO E USO DO
SOLO

(3)
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1
Comunitário 1 e 2
Habitação Transitória 1
Comunitário 1 e 2
Habitação Transitória 2
Comunitário 1 e 2
Edifícios de Escritórios
Sede de Empresas
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1
Comunitário 1
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 2 - Ensino,
Saúde, Lazer, Culto
Religioso
Comunitário 3 - Ensino
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 1 e 2
-

ZS-2
ZONA DE TRANSIÇÃO
NOVA CURITIBA
Terrenos com frente
para as vias externas
Demais Terrenos
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1,0

8

1,0

6

Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 1 e 2
Comunitário 3 - Ensino
Edifícios de Escritórios
Sede de Empresas
(4)
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ANEXO I (continuação)
Terrenos com área igual ou maior que 800m2 e cobertura do Bosque Nativo Relevante
igual ou maior que 50% da sua área total.
PARÂ METROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
(1) (2)
ZONA OU SETOR

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

ALTURA MÁXIMA
(PAV.)
(6)

USOS PERMITIDOS ALÉM DO
ESTABELECIDO NA LEI DE
ZONEAMENTO E USO DO
SOLO

SETOR ESPECIAL
CONECTORAS 1, 2, 3 e 4

1,5

6

Comunitário 3 - Ensino

SETOR ESPECIAL
CENTRO CÍVICO
Demais Vias
(5)

2,0

8

Serviços Públicos
Edifícios de Escritórios

SETOR ESPECIAL
COMERCIAL – SANTA
FELICIDADE E UMBARÁ

1,0

4

Comunitário 3

SEHIS

1,0

4

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1
Comunitário 1

Observações:
(1) Deverão ser respeitados os demais parâmetros de ocupação do solo estabelecidos na Lei de Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo.

(2) A taxa de utilização máxima será determinada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA em função da
cobertura do Bosque Nativo Relevante.

(3) Permissível Habitação Coletiva a critério do CMU ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC e Secretaria Municipal do Meio Ambiente -SMMA.

(4) Nos terrenos com frente para as vias externas deverá ser implantada pista de desaceleração - via local, de acordo
com padrão definido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.

(5) Exceto nos terrenos com frente para a ciclovia entre as Ruas Deputado Mario de Barros e José Sabóia Cortes,
onde é permitido somente habitação unifamiliar com altura máxima de 2 pavimentos.

(6) Será admitido o ático nos empreendimentos, desde que a projeção da área coberta sobre a laje da cobertura do
último pavimento, não ultrapasse o máximo de 1/3 da área do pavimento imediatamente inferior.
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ANEXO II
Terrenos com área igual ou maior que 5.000m2 e cobertura do Bosque Nativo
Relevante entre 30% e 50% de sua área total.
PARÂ METROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
(1) (2)
ZONA OU SETOR

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

ALTURA MÁXIMA
(PAV.)

ZR-OC
(3)

0,4

2

USOS PERMITIDOS ALÉM DO
ESTABELECIDO NA LEI DE
ZONEAMENTO E USO DO
SOLO

Habitação Transitória 2 e 3
Comunitário 2
Comunitário 3

Observações:
1)

Deverão ser respeitados os demais parâmetros de ocupação do solo estabelecidos na Lei de
Zoneamento e Uso do Solo.
(2) A taxa de utilização máxima será determinada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA em
função da cobertura do Bosque Nativo Relevante.
(3) Para habitações unifamiliares será admitida uma densidade de 8 habitações/ha.

Terrenos com área igual ou maior que 5.000m2 e cobertura do Bosque Nativo
Relevante entre 30% e 50% de sua área total.
PARÂ METROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
(1) (2)
ZONA OU SETOR

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

ALTURA MÁXIMA
(PAV.)

ZR-OC
(3)

0,4

4

USOS PERMITIDOS ALÉM DO
ESTABELECIDO NA LEI DE
ZONEAMENTO E USO DO
SOLO

Habitação Coletiva (3)
Habitação Transitória 2 e 3
Comunitário 2
Comunitário 3

Observações:
(1) Deverão ser respeitados os demais parâmetros de ocupação do solo estabelecidos na Lei de
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.
(2) A taxa de utilização máxima será determinada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA em
função da cobertura do Bosque Nativo Relevante.
(3) Para habitações unifamiliares e habitação coletiva será admitida uma densidade máxima de 10
habitações/ha.
(4) Será admitido o ático nos empreendimentos desde que a projeção da área coberta sobre a laje de
cobertura do último pavimento, não ultrapasse o máximo de 1/3 da área do pavimento imediatamente
inferior.
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ANEXO Il (continuação)
Terrenos com área igual ou maior que 10.000m2 e cobertura do Bosque Nativo
Relevante igual ou maior que 50% de sua área total.
PARÂ METROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
(1) (2)
ZONA OU SETOR

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

ALTURA MÁXIMA
(PAV.)

USOS PERMITIDOS ALÉM DO
ESTABELECIDO NA LEI DE
ZONEAMENTO E USO DO
SOLO

SETOR DE MÉDIA
RESTRIÇÃO DE USO

0,4

2

Habitação Unifamiliares
(3)

APA-IGUAÇU

Observações:
(1) Deverão ser respeitados os demais parâmetros de ocupação do solo estabelecidos na
legislação específica da Área de Proteção Ambiental do lguaçu.
(2) A taxa de utilização máxima será determinada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente
- SMMA em função da cobertura do Bosque Nativo Relevante.
(3) Será admitida uma densidade de 5 habitações/ha.
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ANEXO lll
INCENTIVO CONSTRUTIVO
Terrenos com área igual ou maior que 2.000m2 e cobertura do Bosque Nativo
Relevante igual ou maior que 50% de sua área total.
PARÂ METROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
(1) (2)
ZONA

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO
MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA
(PAV.)

ZR-1

1,0

6

ZR-2

1,2

6

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1
Comunitário 1

ZR-3

1,2

6

Habitação Transitória 1
Comunitário 1

ZR-4

2,4

10

Habitação Transitória 2
Comunitário 1 e 2
Edifícios de Escritórios
Sede de Empresas

ZR-SF

1,2

6

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 2 - Ensino, Saúde, Lazer,
Culto Religioso
Comunitário 3 - Ensino

ZR-U

1,2

6

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 1 e 2

(6)

ZONA DE TRANSIÇÃO NOVA
CURITIBA

USOS PERMITIDOS ALÉM DO
ESTABELECIDO NA LEI DE
ZONEAMENTO E USO DO
SOLO
(3)

Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 1 e 2
Comunitário 3 - Ensino
Edifícios de Escritórios
Sede de Empresas
(4)

1,8

10

1,5

8

SETOR ESPECIAL
CONECTORAS 1, 2, 3 e 4

2,0

10

Comunitário 3 - Ensino

SETOR ESPECIAL CENTRO
CÍVICO
Demais Vias
(5)

2,4

10

Serviços Públicos
Edifícios de Escritórios

Terrenos com frente
para as vias externas
Demais Terrenos

Observações:
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(1)

Deverão ser respeitados os demais parâmetros de ocupação do solo estabelecidos na Lei de Zoneamento uso e
Ocupação do Solo.

(2)

A taxa de utilização máxima será determinada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA em função da
cobertura do Bosque Nativo Relevante.

(3)

Permissível habitação coletiva a critério do CMU ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba IPPUC e Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA

(4)

Nos terrenos com frente para as vias externas deverá ser implantada pista de desaceleração - via local de acordo
com padrão definido pelo Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.

(5)

Exceto nos terrenos com frente para a ciclovia entre as Ruas Deputado Mário de Barros e José Sabóia Cortes, onde
é permitido somente habitação unifamiliar com altura máxima de dois pavimentos.

(6)

Será admitido o ático nos empreendimentos desde que a projeção da área coberta sobre a laje de cobertura do
último pavimento, não ultrapasse o máximo 113 da área de pavimento imediatamente inferior.
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ANEXO lV
INCENTIVO CONSTRUTIVO
Terrenos com área igual ou maior que 10.000m2 e cobertura do Bosque Nativo
Relevante igual ou maior que 50% de sua área total.
PARÂ METROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
(1) (2) (3)
ZONA DO SETOR

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO
MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA
(PAV.)

1,0

8

1,0

12

SETORES ESPECIAIS
CONECTORAS 1, 2, 3 e 4

1,5

12

ZR-4
SETOR ESPECIAL
CENTRO CÍVICO
(5)

2,0

12

ZR-3
ZONA DE TRANSIÇÃO
NOVA CURITIBA

USOS PERMITIDOS

(5)

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

Observações:
(1)

Permissível a critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ouvida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.

(2)

Deverão ser respeitados os demais parâmetros de ocupação do solo estabelecidos na lei de Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo.

(3)

A taxa de utilização máxima será determinada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA em função da
Cobertura do Bosque Nativo Relevante.

(4)

Exceto nos terrenos com frente para a ciclovia entre as Ruas Deputado Mário de Barros e José Sabóia Cortes, onde é
permitido somente habitação unifamiliar com altura máxima de dois pavimentos.

(5)

Será admitido o ático nos empreendimentos, desde que a projeção da área coberta sobre a laje de cobertura do último
pavimento, não ultrapasse o máximo 1/3 da área de pavimento imediatamente inferior.
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Decreto nº 195/00
Dispõe
sobre
o
Setor
Especial
Residencial - Áreas Verdes - CIC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72 inciso IV da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, e com fundamento nos Arts. 15 e 54 da Lei nº
9.800/00 que dispõe sobre Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, por proposta
conjunta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, da
Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CIC e da Secretaria Municipal do
Urbanismo – SMU;
considerando a necessidade de incrementar e incentivar a ocupação dessa
área, readequando os parâmetros estabelecidos pelo Ofício nº 505/82 - IPPUC;
considerando a necessidade de garantir a preservação das áreas de
bosque;
considerando as condições de ocupação do entorno;
considerando a necessidade de adequação dos instrumentos legais e
considerando a necessidade de garantir novos espaços para atividades de
comércio e serviço, decreta:
Art. 1º
O Setor Especial Residencial - Áreas Verdes - CIC, na área do
loteamento Terra Nossa Jardim, delimitado em mapa anexo, parte integrante deste
decreto, fica dividido em:
I.
II.

área de ocupação mista;
área de ocupação residencial.

Art. 2º
Os critérios de uso e ocupação do solo para os terrenos
pertencentes ao Setor Especial Residencial - Áreas Verdes - CIC são os constantes
no Quadro 1, anexo, parte integrante deste decreto.
Parágrafo único. A área mínima dos lotes atingidos por Bosques Nativos
Relevantes será de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), conforme determina a Lei nº
9.806/00, e para os demais lotes é aquela constante do loteamento aprovado pelo
Decreto nº 41/83.
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Art. 3º
A ocupação dos terrenos integrantes do Setor Especial de Áreas
Verdes, atingidos por Bosques Nativos Relevantes, será objeto de análise e
aprovação por parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, ouvido o
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Art. 4º
Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvidos os órgãos competentes.
Art. 5º
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto nº 650/99 e demais disposições em contrário.

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

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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QUADRO l
SETOR ESPECIAL RESIDENCIAL – ÁREAS VERDES - CIC
USOS
ÁREA

PERMITIDOS

ÁREA DE
OCUPAÇÃO
MISTA

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
2
(m )

COEFIC.
APROV.

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV .)

RECUO MÍN.
ALINHAMENTO
PREDIAL (m)

TAXA
PERMEAB
MÍN (%)

Habitação Unifamiliar
Habitação Coletiva

1

Comércio e Serviço Vicinal
de Bairro e Setorial

50%

4

5m

(2)

(3)

(4)

50%

4

5m

25%

AFAST. DAS DIVISAS

Até 2 pav. de altura=
facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o
mínimo de 2,5m

(1)
ÁREA DE
OCUPAÇÃO
RESIDENCIAL

Habitação Unifamiliar
Habitação Coletiva

1

(2)

(4)

25%

Até 2 pav. de altura=
facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o
mínimo de 2,5m

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
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Para comércio e serviço, acesso somente pelas ruas: Manoel Valdomiro de Macedo, Santa Fé, Padre Gaston e José Lacerda Júnior.
Para os lotes integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes a taxa de ocupação e utilização máxima será determinada pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente – SMMA.
Para as edificações comerciais e de prestação de serviços a altura máxima será de 2 pavimentos.
Na testada dos lotes pra a rua Santa Fé, será admitida a construção no alinhamento predial.

Prefeitura Municipal de Curitiba
MAPA ANEXO AO DECRETO Nº195 DE 03/04/2000
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Decreto nº 196/00
Regulamenta a Lei no 9.802/00 que
instituiu incentivos para Implantação de
Programas Habitacionais de Interesse
Social e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, e considerando o estabelecido nos Arts. 7º e 9º da
Lei nº 9.802, de 03 de janeiro de 2000, decreta:
Art. 1º
A concessão de incentivos construtivos para a implantação de
programas habitacionais de interesse social, de que trata a Lei no 9.802/00,
obedecerá ao Regulamento aprovado pelo presente decreto.

TÍTULO 1
DOS EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE SOCIAL
Art. 2º
As solicitações para implantação de empreendimentos de
interesse social em parceria com a Companhia de Habitação Popular de Curitiba –
COHAB-CT deverão ser protocoladas junto à mesma.
Parágrafo único. Entende-se por empreendimentos de interesse social a
produção de unidades habitacionais (habitações unifamiliares, edifícios de habitação
coletiva e lotes urbanizados) destinadas no todo ou em parte ao atendimento dos
inscritos na Companhia de Habitação Popular de Curitiba COHAB-CT.
Art. 3º
A Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT
analisará em conjunto com os demais órgãos municipais competentes a conveniência
de se autorizar a implantação do empreendimento.
Art. 4º
Sendo autorizada a implantação do empreendimento, serão
fornecidos pelos órgãos municipais competentes, as diretrizes viárias e os parâmetros
de ocupação necessários à elaboração e aprovação dos projetos.
Art. 5º
Um percentual do empreendimento produzido deverá ser
transferido ao Fundo Municipal de Habitação - FMH, sem ônus para o mesmo, nas
condições estabelecidas no contrato de parceria.
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Parágrafo único. Caso haja interesse do proprietário em vender todas as
unidades produzidas para atender a demanda cadastrada na Companhia de
Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT,, nas condições por ela estipuladas, o
percentual de área destinado ao Fundo Municipal de Habitação - FMH poderá ser
reduzido, a critério da Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT.

TÍTULO ll
DO INCENTIVO CONSTRUTIVO
Art. 6º
A concessão do incentivo construtivo na forma da Lei nº 9.802 de
2000, dependerá de prévia apreciação e aprovação pelos órgãos municipais
competentes, através de requerimento próprio fornecido pela Secretaria Municipal de
Urbanismo - SMU.
Art. 7º
O requerimento deverá ser instruído com os documentos
relacionados a seguir:
I. consulta amarela e registro de imóveis atualizados do lote onde se pretende
a concessão do incentivo;
II. no caso de pagamento através de imóvel urbano, consulta amarela e
registro de imóveis atualizados do lote a ser transferido, podendo ser
anexada anuência prévia da Companhia de Habitação Popular de Curitiba COHAB-CT quanto a aceitação do lote a ser transferido.
Art. 8º
O requerimento obedecerá à seguinte tramitação:
I. do Protocolo Geral da PMC à Secretaria Municipal de Urbanismo SMU
onde será analisada a solicitação e calculada a fração correspondente ao
aumento de potencial construtivo requerido e, no caso de pagamento
através de imóvel urbano, a SMU anexa cópia da planta cadastrar da área e
encaminha o pedido à Companhia de Habitação Popular de Curitiba COHAB-CT para análise, parecer e ciência ao interessado quanto à
viabilidade e aceitação da área, tendo em vista os seguintes itens:
a) terrenos que tenham condições de serem ocupados imediatamente;
b) declividade, topografia, permeabilidade, áreas verdes, fundos de vale,
drenagem, áreas ocupadas ou invadidas;
c) documentação imobiliária.
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II. em seguida, o processo será remetido à Secretaria Municipal das Finanças
- SMF à qual caberá avaliar o incentivo construtivo, bem como os imóveis
propostos pelo interessado, emitindo laudo de avaliação, considerando:
a) preço utilizado para apuração do Imposto de Transmissão de Intervivos
de Bens Imóveis – ITBI;
b) localização;
c) características do imóvel a ser transferido;
d) valor do incentivo construtivo não inferior ao valor correspondente a
7.640 UFIR (Unidade Fiscal de Referência), fixado para o lote mínimo do
Município.
I. avaliado(s) o(s) terreno(s) o processo será encaminhado à COHAB-CT, à
qual caberá:
a) no caso de pagamento em dinheiro:
1. convidar o interessado para tomar ciência da importância a ser paga;
2. receber a importância correspondente à avaliação realizada pela
Secretaria Municipal de Finanças - SMF e destinada ao Fundo
Municipal de Habitação - FMH, criado pela Lei nº 7.412/90. a qual
poderá ser parcelada em até 10 (dez) vezes nas condições
estabelecidas pela COHAB-CT,
b) no caso de transferência de lote urbano, concretizar a negociação e ser
responsável pelas condições técnico-financeiras de ocupação do terreno
ou áreas recebidas;
I. após análise, parecer e aprovação, o processo será encaminhado à
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU. que elaborará Certidão de
Concessão de Aumento de Potencial Construtivo, a qual deverá ser
documento integrante do processo de Alvará de Construção.
II. no caso de transferência de lote urbano, a Secretaria Municipal de
Urbanismo - SMU deverá condicionar, para expedição do Alvará de
Construção, a transferência e escrituração dos terrenos à Companhia de
Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT.

TÍTULO III
DOS PARÂMETROS TÉCNICOS
Art. 9º
Os parâmetros de uso, coeficiente de aproveitamento máximo e
altura máxima para as zonas e setores que receberão o incentivo são os constantes
do Quadro 1 anexo à Lei nº 9.802/00.
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Parágrafo único. Além do disposto no Quadro I anexo à Lei nº 9.802/00, as
edificações que receberem o incentivo construtivo deverão atender os demais
parâmetros estabelecidos na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.
Art.10
Fica incluída na Zona Residencial 4 Batel, para efeito de
aplicação na Lei nº 9.802/00, a área com início na confluência da Rua Saldanha
Marinho com a Rua do Rosário, seguindo por esta até a Rua Cruz Machado, por esta
até a Rua Visconde de Nacar, por esta até a Rua Saldanha Marinho, e por esta até o
ponto de início.
Art.11
Na área compreendida pelas Ruas Visconde de Nacar, Cruz
Machado, José Bonifácio, Travessa Nestor de Castro e Augusto Stellfeld e nos lotes
lindeiros a esta área com testada para a Rua Augusto Stellfeld, até a profundidade de
40m (quarenta metros), será admitido o térreo e 11 pavimento destinados ao uso
comercial e de prestação de serviços, obedecida a taxa de ocupação da zona.
Parágrafo único. Caso a área comercial ultrapasse o permitido para a zona
será acrescido ao valor do incentivo, o correspondente a 100% (cem por cento) da
fração ideal de solo correspondente a área comercial excedente.
Art. 12 Nos terrenos afetos ao Setor Especial das Vias Prioritárias 1 e 2,
independentemente da zona ou setor a que pertencerem, será admitida apenas a
construção de edificações destinadas a Habitação Coletiva e Habitação Transitória 1.
Art. 13 Os edifícios cujos pisos de pavimentos, a contar do nível do piso
do saguão de entrada, tenham altura superior a 9,50m (nove metros e cinqüenta
centímetros) deverão obrigatoriamente ser servidos por elevadores.
§ 1º Quando o edifício possuir mais de oito pavimentos, o número mínimo
de elevadores será de dois.
§ 2º Em qualquer caso deverão ser obedecidas as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em vigor na ocasião da aprovação do projeto
pela municipalidade, seja em relação a seu dimensionamento ou instalação,
comprovadas através de laudo emitido pelo responsável técnico da obra.
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Art. 14 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto nº 86/92 e demais disposições em contrário
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 198/00
Estabelece critérios para aplicação dos
afastamentos das divisas definidos na
Lei nº 9.800/00, que dispõe sobre o
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba e
considerando a necessidade de se estabelecer os critérios para aplicação
do afastamento das divisas, decreta:
Art.1º
Para efeito do cálculo do afastamento das divisas a altura
considerada será do nível do piso do pavimento térreo até o nível da laje de cobertura
do último pavimento, conforme descrito graficamente no Anexo I, parte integrante
deste decreto.
§ 1º Nos terrenos em aclive ou declive os subsolos aflorados em mais que
1,20 metros (um metro e vinte centímetros), não serão considerados na definição da
altura atendidas as seguintes condições:
I.

número máximo de 02 (dois) subsolos;

II.

uso destinado para estacionamento.

§ 2º O ático não será considerado na definição da altura exceto quando a
parede ou fechamento deste ocupar mais de 50% (cinqüenta por cento) da fachada
do edifício em relação às divisas, em trechos superiores a 12 metros (doze metros).
Art. 2º
Nas zonas ou setores onde aplica-se o afastamento H/6 será
admitido o escalonamento dos pavimentos, sendo o afastamento do térreo e primeiro
pavimento facultados, conforme descrito graficamente no Anexo lI, parte integrante
deste decreto.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo do afastamento das divisas dos
demais pavimentos a altura considerada será conforme o disposto no Art. 1º deste
decreto.
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Art. 3º
No Setor Estrutural, para efeito do cálculo do afastamento das
divisas a altura considerada será a partir do nível do piso do pavimento acima do
embasamento, conforme descrito graficamente no Anexo llI, parte integrante deste
decreto.
Parágrafo único. O embasamento a que se refere o "caput" deste artigo
trata-se do Plano Massa nos terrenos voltados para via central do setor, e do térreo e
primeiro pavimento, nos terrenos voltados para as vias externas e outras vias.
Art.4º
Quando da existência de aberturas nos pavimentos em que os
afastamentos são facultados deverá ser atendido o disposto na legislação federal
pertinente, não devendo ser inferior a 1,50 metros (um metro e cinqüenta
centímetros).
Art.5º
Conforme o estabelecido no Art. 48 da Lei nº 9.800/00 o
afastamento da divisa, proporcional a altura da edificação poderá ser reduzido, a
critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, desde que seja comprovada a existência
de edificações já consolidadas, sem condições de renovação urbana, nos terrenos
adjacentes à divisa onde se pretende a redução.
Art.6º
No caso da utilização de novas tecnologias construtivas que
venham a influenciar na altura da edificação, o afastamento das divisas, proporcional
a altura da edificação poderá ser reduzido, a critério do Conselho Municipal de
Urbanismo CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba IPPUC.
Art.7º
Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
- IPPUC.
Art.8º
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de abril de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I
1. DEFINIÇÃO DA ALTURA

H

1,20

PISO
DO TÉRREO

0,00

2. TERRENOS EM ACLIVE/DECLIVE

H
H

1,20
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PISO
DO TÉRREO

1,20

PISO
DO TÉRREO

ESTAC.

USO
COM/SERV/HAB

ESTAC.

USO
COM/SERV/HAB
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ANEXO II
3. ÁTICO

PISTA DE ROLAMENTO

CALÇADA

LARGURA > 50%
DO ÁTICO

H

H

PISO
DO TÉRREO

4. SETOR ESTRUTURAL

H

EMBASAMENTO
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ANEXO III
5. ESCALONAMENTOS

H
H

H
H

OU

H
H
H
H

H
H
H

H
H

H
H

OU
H
H

H

H
H

H
H

H
H

H
H
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H
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Decreto nº 248/00
Regulamenta o Art. 32 da Lei nº 9.800/00,
dispõe sobre as condições de uso e
ocupação do solo do Setor Especial de
Ocupação Integrada - Tatuquara, e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, contidas no Art. 72, inciso IV da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, com fundamento nos Arts. 32 e 54 da Lei nº 9.800,
de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo
e
considerando a proposta do Plano de Ocupação da área desenvolvida pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, decreta:
Art. 1º
O Setor Especial de Ocupação Integrada - Tatuquara compreende
a área delimitada no mapa anexo à Lei no 9.800/00, situada no bairro Tatuquara.
Art. 2º
Os novos loteamentos a serem implantados no Setor Especial de
Ocupação Integrada - Tatuquara, deverão destinar no mínimo 40% (quarenta por
cento) da área total do empreendimento para o Municipio, para a implantação do
sistema viário e equipamentos de uso público.
Art. 3º
A dimensão mínima dos lotes será de 15,00m (quinze metros) de
testada acrescida do recuo obrigatório nos terrenos de esquina, e 450,00m2
(quatrocentos e cinqüenta metros quadrados) de área.
Parágrafo único. Nos terrenos afetos ao Setor Especial de Áreas Verdes, o
lote mínimo indivisível será de 2.000,00 m2 (dois mil metros quadrados), atendidas as
demais disposições da Lei no 9.806/00 e decretos complementares.
Art. 4º
A critério do IPPUC, ouvida a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA, a dimensão dos lotes poderá ser proporcionalmente reduzida,
desde que atendidas as seguintes condições:
I. o imóvel seja afeto ao Setor Especial de Áreas Verdes;
II. a redução da dimensão dos lotes, será admitida somente na área
remanescente, livre de cobertura vegetal;
III. a densidade habitacional original da gleba seja mantida.
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Art. 5º
No Setor Especial de Ocupação integrada - Tatuquara,
prevalecerão critérios de uso e ocupação do solo, conforme Quadros I, II e III, anexos
parte integrante deste decreto.
Art. 6º
Os loteamentos de interesse social deverão atender ao disposto
na Lei nº 9.802/00, além do estabelecido neste decreto.
Art. 7º
Qualquer projeto de parcelamento e ocupação do solo no Setor
Especial de Ocupação Integrada - Tatuquara, deverá ser analisado pelo IPPUC,
ouvidos os demais órgãos competentes.
Art.8º
Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvidos o IPPUC e demais órgãos competentes.
Art.9º
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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QUADRO I
TERRENOS COM FRENTE PARA AS VIAS PRINCIPAIS
USOS

OCUPAÇÃO
PORTE (m2)

PERMITIDOS

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO MIN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB
. MÍN. (%)

1

50%

4

5m

25%

AFAST. DAS
DIVISAS
(m)

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

Facultado

15 x 450

(1)

(3)

Facultado

15 x 450

Habitação Unifamiliar
Habitações
Unifamiliares em Série
Habitação Coletiva
Habitação lnstitucional
Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 1 e 2
Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro e
Setorial

400m2

Supermercado e Centro Comercial

1000m2
1

50%

2

Comércio e Serviço Específico 1 (2)

25%

(3)
Supermercado e Centro Comercial

2000m2

lndustrias Tipo 1

200m2

Observações:
(1) Afastamento mínimo das divisas para o uso Comunitário 1 e 2 será de H/6 atendido o mínimo de 2,50m.
(2) Atendida regulamentação específica.
(3) Lote mínimo para novos parcelamentos, unificações e subdivisões, nas condições do Art. 2º deste decreto.
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QUADRO II
TERRENOS COM TESTADA PARA A VIA METROPOLITANA ATÉ A PROFUNDIDADE DE
100,OOM CONTADOS A PARTIR DO ALINHAMENTO PREDIAL
USOS

OCUPAÇÃO
2

PORTE (m )

PERMITIDOS

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO MIN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB
. MÍN. (%)

1

50%

2

10m

25%

AFAST. DAS
DIVISAS
(m)

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

-

15 x 450

Uma Habitação
Unifamiliar por lote
Comunitário 2 LazeCultura e Ensino
Comércio e Serviço Vicinal de Bairro
Setorial e Geral

(2)

Comunitário 2 - Culto Religioso
Comércio e Serviço
Específico 1 e 2 (1)
Comunitário 3 - Lazer e
Ensino
Indústrias Tipo 1

Observações:
(1) Atendida legislação específica.
(2)
O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões nas condições do Art. 2º deste decreto.
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QUADRO III
DEMAIS TERRENOS
USOS

OCUPAÇÃO
PORTE (m2)

PERMITIDOS

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX.
(%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO MIN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB
. MÍN. (%)

1

50%

2

5m

25%

AFAST. DAS
DIVISAS
(m)

LOTE MIN.
(Testada x
Área)

-

15 x 450

(4)

(5)

Habitações Unifamiliares (1)
Habitações Unifamiliares em Série
(1)
Habitação lnstitucional
100m2

Comércio e Serviço Vicinal 1 e 2
(2)

Comunitário 1(2) (3)
Indústrias Tipo 1 (3)

100m2
100m2

Observações:
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
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Densidade máxima de 80 habitações/ha,
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU poderão ser concedidos alvarás de localização para Comércio e Serviço Vicinal 1 e
2
2 e Comunitário 1 em edificações existentes com porte superior a 100,00m , desde que com área de estacionamento de no mínimo igual a
área construída, porte compatível com a vizinhança residencial e com as características da via.
Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
Para Habitação Instituciorial, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões nas condições do Art. 2º deste decreto

Prefeitura Municipal de Curitiba
Decreto nº 250/00
Dispõe sobre a criação de novos
Setores Especiais de Habitação de
Interesse Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e

considerando o contido no § 3º do Art. 15 e no Art. 29 da Lei nº
9.800/00, de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, decreta:

Art. 1º Ficam declaradas, como Setores Especiais de Habitação de
Interesse Social, as áreas destinadas à implantação, pela Companhia de
Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT, de novos núcleos habitacionais de
interesse social.
Art. 2º Os núcleos habitacionais poderão ser constituídos de lotes,
habitações unifamiliares, habitações coletivas, ou mais de uma dessas
modalidades indicadas.
Art. 3º Os parâmetros de uso e ocupação do solo para estes setores
são os contidos no Quadro XL anexo à Lei nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000.
Art. 4º O terreno, no todo ou em partes, poderá ser desmembrado
em várias áreas, com metragens não inferiores às previstas na Lei Federal nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979, e na Legislação Municipal de Regularização
Fundiária.
Art. 5º Os projetos de ocupação das áreas deverão observar
diretrizes específicas estabelecidas, em cada caso, pela Secretaria Municipal do
Urbanismo - SMU e pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
- IPPUC, em função do interesse social, das características do imóvel e de sua
localização.
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Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto nº 901/80, e demais disposições em contrário.

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

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 251/00
Regulamenta o Art. 28 da Lei nº
9.800/00, e dispõe sobre o Setor
Especial dos Pontos Panorâmicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, contidas no Art. 72, inciso IV da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, com fundamento nos Arts. 28 e 54 da Lei nº
9.800, de 03 de janeiro de 2000;
considerando a necessidade de defesa dos aspectos paisagísticos da
cidade e dos seus panoramas;
considerando que a expansão da malha urbana e a verticalização das
construções tem alcançado pontos situados nas elevações do Município e
considerando a necessidade imediata de garantir-se a proteção desses
locais e em especial, a visibilidade da paisagem urbana que os mesmos
propiciam, decreta:
Art. 1º Fica criado o Setor Especial dos Pontos Panorâmicos, constituído
pelos locais, de observação da paisagem e pelos terrenos situados na encosta
dessas elevações, correspondendo aos imóveis sob as seguintes indicações
fiscais:
I-

Praça das Nações -

Setor 14, Quadras: 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 39,
42 e 43;

II -

Praça Soroptimismo Internacional

Setor 34, Quadras: 30, 34, 35, 36, 41, 42, 117 e
parte do lote 2000 da quadra 118, compreendida
entre a rua Jaime Balão e o prolongamento da rua
Menezes Dória;

III -

Farol da Cidade -

Setor 71, Quadras: 87, 88, 106, 108, 109 e 112.

Parágrafo único. Por proposta do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba - IPPUC, novos locais poderão ser integrados ao Setor
Especial dos Pontos Panorâmicos.
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Art. 2º A Referência de Nível do ponto mais alto da edificação,
integrante do Setor Especial dos Pontos Panorâmicos, deverá corresponder ao
estabelecido pela fórmula a seguir:
RNe = RNp – (d x α)
Onde:

RNe
RNp
d
α

=
=
=
=

Referência de Nível do ponto mais alto da edificação;
Referência de Nível do ponto panorâmico;
Menor distância do ponto panorâmico até o terreno;
Coeficiente de ajuste.

§1º Os valores de α e do RNp a serem adotados para o cálculo da altura
máxima da edificação serão:
Ponto Panorâmico
Praça das Nações
Praça Soroptimismo Internacional
Farol da Cidade

α
0,0192
0,0000
0,0050

RNp (m)
927,900
922,150
974,020

§2º O ponto mais alto da edificação, corresponde a todos seus
elementos construtivos, inclusive telhados, áticos, caixas d’águas, barriletes, casa
de máquinas e coroamento.
§3º A altura máxima da edificação expressa em metros, será a diferença
entre a Referência de Nível do ponto mais alto da edificação e a Referência de
Nível oficial do terreno.
Art. 3º Para verificação do projeto o interessado deverá apresentar à
Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU, levantamento topográfico contendo a
amarração do seu terreno à Referência de Nível oficial do terreno e à distância ao
ponto panorâmico.
Art. 4º Os parâmetros de uso e ocupação do solo para os imóveis
integrantes do Setor Especial dos Pontos Panorâmicos são os definidos para as
Zonas e Setores Especiais na Lei nº 9.800/00, e seus decretos complementares,
atendido o disposto no Art. 2º deste decreto.
Parágrafo único.
Serão objeto de análise especial pelo Conselho
Municipal de Urbanismo - CMU, os imóveis que sejam objeto de limitações
urbanísticas em função do estabelecido neste decreto, podendo o CMU
estabelecer parâmetros construtivos, de forma a assegurar a utilização do
coeficiente de aproveitamento determinado na Lei nº 9.800/00, e seus decretos
complementares.

257

Prefeitura Municipal de Curitiba
Art. 5º A aquisição de incentivos construtivos e de potencial construtivo,
nos termos das Leis nºs 9.802 e 9.803/00, dependerá de análise do CMU, desde
que atendido o disposto no Art. 2º deste decreto.
Art. 6º Os casos omissos serão analisados pelo CMU, ouvido o IPPUC.
Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto nº 937/96, e demais disposições em contrário.

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

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 255/00
Revoga os decretos que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba e
considerando a vigência da Lei nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000, e seus
decretos complementares, decreta:
Art. 1º Ficam revogados os seguintes decretos: 884/75; 701/76;
1.034/80; 241, 344, 396 e 492/82, 403/83; 381, 578 e 583/90; 409/91; 185, 382,
383 e 384/92; 855 e 864/94; 313 e 692/95; 162, 250, 301, 359, 519, 626, 692 e
781/96; 1.105 e 1.125/97; 557, 571 e 572/98.
Art. 2º Nas áreas abrangidas pelos decretos mencionados, ficam
valendo os parâmetros de uso e ocupação do solo, estabelecidos na Lei nº
9.800/00 e seus decretos complementares.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 04 de maio de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 488/00
Estabelece condições especiais de
ocupação nos locais que especifica
e altera o contido no Quadro VII
anexo ao Decreto no 188/00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente das previstas no Art.
72, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Curitiba;
considerando o contido na alínea “d” do inciso IV do Art. 149, da Lei
Orgânica do Município;
considerando o disposto nos Arts. 4º e 5º da Lei nº 9.801/00;
considerando os estudos efetuados pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC;
considerando o interesse do Município na preservação do seu Patrimônio
Histórico, Cultural e Arquitetônico;
considerando a necessidade do estabelecimento de novas vocações em
determinadas regiões da cidade;
considerando a infra-estrutura urbana já implantada;
considerando a necessidade de ajustes constantes na legislação
existente face a dinâmica de crescimento da cidade e
considerando a possibilidade de se garantir um crescimento equilibrado
com melhores condições ambientais, decreta:
Art. 1o A critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, ouvido o
IPPUC, será admitido o acréscimo de pavimentos além do permitido na Lei no
9.800/00, através de transferência de potencial construtivo, nos imóveis com
testada para as vias relacionadas no Anexo I, parte integrante deste decreto
desde que atendidas as seguintes condições:
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a)

área do terreno, igual ou maior que 10.000,00m² (dez mil metros
quadrados);

b)

usos admitidos:
Habitação Coletiva;
Habitação Transitória 1;
Habitação Transitória 2;
Edifício de Escritório;
Sede de Empresa;

c)

coeficiente de aproveitamento máximo:
para os usos de Habitação Coletiva e Habitação Transitória 1 - o
coeficiente de aproveitamento será o da zona atravessada;
para os usos de Habitação Transitória 2, Edifício de Escritório e
Sede de Empresa - o coeficiente de aproveitamento será 1(um);

d)

taxa de ocupação máxima - 30%;

e)

recuo mínimo do alinhamento predial - 10,00m ajardinado;

f)

afastamento mínimo das divisas - 10,00m;

g)

taxa de permeabilidade mínima - 25%;

h)

altura máxima.
Zonas e Setores atravessados pelas vias
relacionadas no Anexo I
ZR-2
ZR-SF
ZT-MF
SC-SF
ZR-3
ZR-B
ZR-M
ZT-BR-116
ZT-NC
ZR-3 Rebouças/Prado Velho
ZR-4 Rebouças
Demais ZR-4
ZR-4 – Batel

Altura máxima

6 pavimentos

8 pavimentos

10 pavimentos

12 pavimentos

§ 1º
O potencial a ser absorvido pelos terrenos com testada para as
vias relacionadas no Anexo I, deverá ser oriundo da concessão de transferência
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de potencial de imóveis de valor histórico, cultural ou arquitetônico, doados pelo
proprietário ao Município, nos termos do Art. 43, parágrafo único e incisos, da Lei
nº 9.800/00.
§ 2º
O cálculo do potencial a ser transferido deverá corresponder a
área dos pavimentos acrescidos além do permitido na Lei nº 9.800/00, atendida a
fórmula constante da Lei nº 9.803/00.
Art. 2 O Quadro VII anexo ao Decreto nº 188/00, fica alterado, passa a
ter a redação conforme o contido no do Anexo II parte integrante deste decreto.
Art. 3º O licenciamento de empreendimentos destinados a Habitação
Transitória 2, Edifício de Escritórios e Sede de Empresa, com porte superior a
5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), dependerá da elaboração de Relatório
Ambiental Prévio - RAP, nas condições estabelecidas no Decreto nº 838/97.
Art. 4º Os casos omissos serão analisados pelo CMU, ouvidos os
órgãos competentes.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 12 de março de 2001.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO NO 488/01
Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza entre a Rua Fanny Hauer e a Rua
Waldemar Loureiro Campos;
Rua Professor João Soares Barcelos entre a Rodovia BR
Waldemar Loureiro Campos;

- 116 e a Rua

Rua Imaculada Conceição entre a Rua Brasílio Itiberê e a Av. Senador Salgado
Filho;
Av. Senador Salgado Filho entre a Rua Imaculada Conceição e a Rua Eduardo
Victor Piechnik;
Av. Presidente Kennedy entre a Rua Toni Buso e a Rua Eduardo Carlos Pereira;
Av. Presidente Getúlio Vargas entre a Rua Conselheiro Laurindo e a Rua
Saint´Hilaire;
Av.Dr. Dario Lopes dos Santos entre a Rua Conselheiro Laurindo e o Viaduto do
Capanema;
Rua Comendador Araújo entre a Rua Desembargador Motta e a Rua Benjamin
Lins;
Rua Benjamin Lins entre a Rua Desembargador Motta e a Rua Alferes Angelo
Sampaio;
Av. do Batel entre a Rua Alferes Angelo Sampaio e a Rua Desembargador Costa
Carvalho;
Rua Bispo Dom José entre a Rua Desembargador Costa Carvalho e a Av.Nossa
Senhora Aparecida;
Av. Nossa Senhora Aparecida entre a Rua Gonçalves Dias e a Rua General
Mário Tourinho;
Rua Gonçalves Dias entre a Av. do Batel e a Rua Bispo Dom José;
Rua Padre Anchieta entre a Rua Desembargador Motta e a Av. Cândido
Hartmann;
Av. Jaime Reis entre a Rua Portugal e a Rua Presidente Carlos Cavalcanti;
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Av. Manoel Ribas entre a Rua Presidente Carlos Cavalcanti e a Rua Luiz
Pelegrino Toaldo;
Rua Via Veneto entre a Rua Capitão Antonio Pedri e a Rua Angelo Stival;
Rua Angelo Stival entre a Av. Manoel Ribas e a Rua Via Veneto;
Rua Nicolau José Gravina entre a Av. Manoel Ribas e a Rua Professor Francisco
Basseti Jr.;
Rua Professor Francisco Basseti Jr. entre a Av. Cândido Hartmann e a Rua
Nicolau José Gravina;
Rua Padre Ladislau Kula entre a Av. Cândido Hartmann e a Rodovia CuritibaPonta Grossa BR-277.
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ANEXO II
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO No 488/01
TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO
SETORES ESPECIAIS DAS VIAS SETORIAIS E COLETORAS 1
PARÂMETROS MÁXIMOS
ZONAS E SETORES
ATRAVESSADOS

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA
(pav.)

-

ZR-OC

1,0 (1)

4

-

ZR-2
ZR-SF
ZR-B
ZR-U
ZT-MF
SC-SF
SC-UM

1,5 (1)

4

-

ZT-NC

1,5(1)

6

-

ZR-3
ZT-BR-116

1,8(1)

6

-

ZR-3 Rebouças/Prado Velho
ZR-4 - Rebouças
Demais ZR-4
Setores Especiais Conectores

2,0(1)

8

-

ZR-4 - Alto da XV

2,0(1)

10

-

ZR-4 - Batel

Observações:
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(1)

o

o

Atendido o disposto nos Arts. 9 e 10 do Decreto n 188/00.

AFASTAMENTO DAS DIVISAS

−
−

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

USOS

-

Habitação Transitória 2
Comunitário 2-Ensino,
Saúde, Lazer e Cultura
Comunitário 3-Ensino
Comércio e Serviço Vicinal,
de Bairro e Setorial
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Lei n° 10.072/00
“Altera a redação do § 1°, do art. 22,
incisos II, III e IX, do art. 43 e art. 44,
da Lei n° 9806, de 04 de janeiro de
2000 que “Institui o Código Florestal
do Município de Curitiba.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. O § 1°, do art. 22, da Lei n° 9806, de 04 de janeiro de 2000, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“§ 1°. Em casos excepcionais e desde que comprovada a
necessidade pela fiscalização da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA, o solicitante poderá ser autorizado a
promover o corte de árvores de arborização pública.
Art. 2º. O inciso II, do art. 43, da Lei n° 9806, de 04 de janeiro de 2000,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“II – corte de árvores não autorizado, derrubada ou morte
provocada em áreas com associações vegetais de matas nativas,
conforme estipulado no art. 5°, quantificadas de acordo com o
Anexo I, que faz parte integrante desta lei, serão autuados nos
seguintes valores:
a) código A – 300 (trezentas) UFIR’s, por árvore;
b) código B – 200 (duzentas) UFIR’s, por árvore;
c) código C – 100 (cem) UFIR’s, por árvore.”
Art. 3º. O inciso III, do art. 43, da Lei n° 9806, de 04 de janeiro de 2000,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“III – poda excessiva de que trata o art. 24, desta lei, de 30 (trinta)
a 100 (cem) UFIR’s, por árvore, a critério da avaliação técnica.”
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Art. 4º. O inciso IX, do art. 43, da Lei n° 9806, de 04 de janeiro de 2000,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“IX – roçada, conforme estabelecido no art. 6°, na forma de
Anexo I, que faz parte integrante desta lei:
a) código A – 30 (trinta) UFIR’s, por árvore;
b) código B – 20 (vinte) UFIR’s, por árvore;
c) código C – 10 (dez) UFIR’s, por árvore.”
Art.5º. O art. 44, da Lei n° 9806, de 04 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 44. No caso da não execução do replantio conforme
disposto no
art. 21, desta lei, aplicação de multa de 05
(cinco) UFIR’s, por muda não plantada.
Parágrafo único. A aplicação de multa não isenta o autuado de
proceder o replantio na forma estabelecida.”
Art. 6°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 12 de dezembro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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Lei n° 10.074/00
“Altera a redação do art. 1º, “caput”,
da Lei n° 8.681, de 11 de julho de
1995, que “dispõe sobre a instalação
de Postos de Abastecimento de
Combustível e
Serviços e cria a
obrigatoriedade
em
executar
medidas preventivas de proteção ao
meio ambiente, especialmente no
sistema de armazenamento de
combustíveis.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art.1º. O art. 1º, “caput”, da Lei n° 8.681, de 11 de julho de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Será permitida a construção de Postos de Abastecimento
e Serviços, atividade denominada “Comércio e Serviço Específico
1”, nas condições da Lei n° 9.800, de 03 de janeiro de 2000, que
dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município
de Curitiba.”

Art.2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 12 de dezembro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto nº 692/01
Dispõe sobre áreas não computáveis
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba;
considerando que o coeficiente de aproveitamento previsto na Lei no
9.800/00, está diretamente relacionado com a densidade demográfica das
diversas zonas e que a caracterização das áreas não computáveis não altera a
densidade populacional do edifício, possibilitando melhorar a sua condição
ambiental e
considerando as propostas desenvolvidas pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC e Secretaria Municipal do Urbanismo SMU em conjunto com representantes da comunidade, decreta:
Art. 1o Área não computável é a somatória das áreas edificadas, que não
serão consideradas no cálculo do coeficiente de aproveitamento.
Art. 2o

São consideradas áreas não computáveis:

I - a superfície ocupada por escada enclausurada, a prova de fumaça, e
os demais compartimentos necessários, para atender os dispositivos de
segurança, previstos nas normas técnicas da ABNT, em todos os pavimentos;
II - sacadas, balcões ou varandas de uso exclusivo da unidade até o limite
de 6,00m2 (seis metros quadrados) por unidade imobiliária;
III - até 100% (cem por cento) da área mínima exigida em regulamento
específico para áreas de recreação e lazer, tais como: salão de festas, salão de
jogos, churrasqueiras, piscinas e outras áreas similares, em edificações
habitacionais, desde que de uso comum;
IV - os pavimentos ou áreas edificadas que por suas características sejam
consideradas não computáveis pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo
e decretos complementares;
V - todas as áreas edificadas destinadas ao suporte relativo a itens de
gerenciamento, conforto, e demais equipamentos técnicos, tais como: poço de
elevador, casa de máquinas, caixa d’água, casa de bombas, central de gás,
central elétrica (de transformadores), central de ar condicionado, etc;
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VI - as áreas dos pavimentos situados em subsolo, destinadas ao uso
comum dos usuários de edificações destinadas a habitação coletiva, desde que
atendidas as condições mínimas de habitabilidade e conforto ambiental previstas
na legislação em vigor;
VII - as áreas dos pavimentos situados em subsolo destinados a
estacionamento exclusivo da edificação;
VIII - o ático - projeção da área coberta sobre a laje da cobertura do último
pavimento, com no máximo 1/3 (um terço) da área do pavimento imediatamente
inferior. No ático serão permitidos:
a) todos os compartimentos necessários a instalação de casa de máquinas;
b) caixa d’água;
c) áreas de circulação comum do edifício;
d) dependências destinadas ao zelador;
e) área comum de recreação, para edifícios destinados à habitação coletiva
e habitação transitória 1;
f) parte superior de unidade duplex nos edifícios de habitação coletiva.
Art. 3o Será admitida, através de transferência de potencial construtivo
de Unidades de Interesse Especial de Preservação - UIEPs, a ampliação do ático
nas seguintes condições:
I - a projeção máxima da área coberta, sob a área do pavimento
imediatamente inferior não poderá ultrapassar 2/3 (dois terços);
II - a utilização do ático deverá atender o disposto nas alíneas a, b, c, d, e,
f do inciso VIII do Art.2º.
Art. 4o O ático não será considerado no cálculo do número de
pavimentos da edificação, desde que atendido o disposto no inciso VIII do Art. 2o
e o Art. 3o deste decreto e as seguintes condições:
I - a área livre, deverá situar-se nas fachadas da edificação e não poderá
receber nenhum tipo de construção, inclusive pérgolas;
II - o pé direito para dependências destinadas a moradia do zelador, área
de recreação coberta e parte superior da unidade duplex, poderá ter no máximo
3,60m (três metros e sessenta centímetros).
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Art. 5
Para efeito de verificação da taxa de ocupação, não serão
considerados os seguintes elementos:
I - sacadas, balcões e varandas até o limite de 6,00m2 (seis metros
quadrados) por unidade imobiliária;
II - a superfície ocupada por escada enclausurada, a prova de fumaça, e os
demais compartimentos, necessários para atender os dispositivos previstos nas
normas técnicas da ABNT.
Art. 6o O não cumprimento das condições previstas neste decreto
implicará nas sanções legais estabelecidas pela legislação municipal vigente,
devendo os casos omissos serem analisados pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU.
Art. 7o Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto no 197/00 e demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 17 de maio de 2001.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 733/01
Classifica trechos viários como
Setores Especiais das Vias Setoriais,
Vias Coletoras 1, Vias Coletoras 2,
Vias Coletoras 3 e Sistema Viário
Linhão do Emprego.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, contidas no Art. 72, inciso IV da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, tendo em vista o Art. 15 da Lei no 9.800/00,
considerando a dinâmica de crescimento da cidade, e os estudos efetuados pelo
IPPUC, decreta:
Art.1º
Passa a fazer parte do Setor Especial das Vias Setoriais a
RUA SANTA MÔNICA, entre a Rua Francisco Raitani e a Marechal Althayr
Roszannly.
Art.2º
As vias relacionadas a seguir passam a fazer parte do Setor
Especial das Vias Coletoras 1:
I - RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, entre a Rua Estados Unidos
e a Rua Holanda;
II - RUA DOS FUNCIONÁRIOS, entre a Rua Coronel Amazonas
Marcondes e a Rua Coronel Alencar Guimarães Filho;
III - RUA DOS FUNCIONÁRIOS, entre a Rua Deputado Joaquim José
Pedrosa e a Rua Camões;
IV - RUA EÇA DE QUEIROZ, entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua
dos Funcionários;
V - RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA, entre a Avenida Manoel
Ribas e a Rua Dr. Roberto Barrozo;
VI - RUA ALBINO KAMINSKI, entre a Rua Alberico Flores Bueno e a
Rua Rio Japurá;
VII - AVENIDA SÃO JOSÉ, entre a Avenida Presidente Affonso Camargo
e a Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco;
VII - RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, entre a Avenida Silva Jardim e a
Avenida Presidente Kennedy;
VIII - RUA ALFERES POLI, entre a Avenida Silva Jardim e a Rua Antonio
Parolin Júnior;
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IX - RUA JOÃO NEGRÃO, entre a Avenida Silva Jardim e a Avenida
Marechal Floriano Peixoto;
X - RUA VITAL BRASIL, entre a Rua Guararapes e a Avenida
Presidente Arthur da Silva Bernardes.
Art.3o As vias relacionadas a seguir passam a fazer parte do Setor
Especial das Vias Coletoras 2:
I - ESTRADA DAS OLARIAS, entre a Rua Comendador Zake Sabbag e
a Rua Máximo João Kopp;
II - RUA COMENDADOR ZAKE SABBAG, entre a Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes e a Rua João Fonseca Mercer;
III - RUA JOSÉ ANTONIO LEPREVOST, entre a Rua João Gbur e a Rua
José Serrato;
IV - RUA JOSÉ SERRATO, entre a Rua Fernando de Noronha e a Rua
José Antonio Leprevost;
V -

RUA RIO JAPURÁ, entre a Estrada da Graciosa e a Rua Rio Juruá;

VI - RUA ÂNGELO MASSIGNAN, entre a Rua Antônio Escorsin e a Rua
Brasílio Cuman;
VII - AVENIDA TRÊS MARIAS, entre a Avenida Vereador Toaldo Túlio e
a Rua Inácio Wichnewski;
VIII - RUA MAJOR HEITOR GUIMARÃES, entre a Rua Martin Afonso e a
Rua General Mário Tourinho;
IX - RUA OSMÁRIO DE LIMA, entre a Rua Professor Nivaldo Braga e a
Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza;
X - RUA ANTONIO MEIRELLES SOBRINHO, entre a Rua Dom João VI
e a Rua Raymundo Nina Rodrigues;
XI - ESTRADA VELHA DO BARIGÜI, entre a Rua Raul Pompéia e a
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira;
XII RUA PADRE GASTON, entre a Rua Agenor Pierri e a Rua
Manoel Valdomiro Macedo.
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Art.4º
As vias relacionadas a seguir passam a fazer parte do Setor
Especial das Vias Coletoras 3:
I - RUA ANTONIO ZAK, entre a Rua Eduardo Pinto da Rocha e a Rua
Operário Santo Dias;
II - RUA Dr. BENEDICTO SIQUEIRA BRANCO, entre a Rua Francisco
Derosso e Rua Eduardo Pinto da Rocha.
Art.5º
Fica alterada a classificação da RUA PRESIDENTE PÁDUA
FLEURY, entre a Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza e a Rua Paulo
Setúbal, passando a pertencer ao Setor Especial das Vias Coletoras 1.
Art.6º
Passa a fazer parte do Sistema Viário Linhão do Emprego o
trecho de via implantado entre a Av. Comendador Franco e a Rua Arthur Staude,
sendo que todos os lotes com testada para esta via terão os parâmetros do Setor
Especial Linhão do Emprego.
Art.7º
Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 07 de junho de 2001.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 886/01
Retifica parte do Decreto nº 182/00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, decreta:
Art.1º RETIFICAR parte do Art. 2º e seus incisos, do Decreto nº 182/00,
pelo qual são designados membros para compor a Câmara de Implantação de
Zoneamento - CIZ, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

“Art.2º A Câmara de Implantação de Zoneamento - CIZ será composta por
01 (um) representante titular e 01 (um) suplente dos seguintes órgãos:
I - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC;
II - Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;
III - Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC;

Art.2º
A Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU será representada na
referida Câmara por 02 (dois) representantes titulares e 02 (dois) suplentes..
Art.3º
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de setembro de 2001.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 894/01
Estabelece
condições
para
a
concessão de potencial construtivo,
regulamenta a Lei no 9.803/00 que
“Dispõe sobre a Transferência de
Potencial Construtivo”, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 72, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba;
considerando o contido nos Arts. 43 e 44, da Lei nº 9.800/00;
considerando o estabelecido nos Arts. 7º, 8º e 9º, da Lei nº 9.803/00 e
considerando o disposto no Art. 4º, da Lei nº 9.804/00 e o inciso II do Art.
4º, da Lei nº 9.805/00, decreta:

Art.1º
A concessão de potencial construtivo, assim como a sua
transferência, obedecerão ao regulamento aprovado pelo presente decreto.

TÍTULO I
DA CONCESSÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO
- IMÓVEL QUE CEDE O POTENCIAL Art.2º
A concessão de potencial construtivo dependerá de prévia
apreciação e aprovação pelos órgãos municipais competentes, através de
requerimento específico, encaminhado ao Conselho Municipal de Urbanismo CMU.
Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel que contenha Unidade de
Interesse de Preservação - UIP, o requerimento deverá ser encaminhado ao
Prefeito Municipal, com seu trâmite efetuado através da Comissão de Avaliação
do Patrimônio Cultural - CAPC, obedecendo regulamentação específica.
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Art.3º
O requerimento solicitando a concessão de potencial construtivo
deverá ser instruído com os documentos relacionados a seguir:
I

- consulta amarela atualizada 90 (noventa) dias;

II

- registro de imóveis atualizado 90 (noventa) dias;

III - proposta de doação, mediante transferência do imóvel ao
Município.
Art.4º

O requerimento obedecerá a seguinte tramitação:

I
- do Protocolo Geral da PMC ao CMU, onde será anexada a cópia
da planta cadastral da área com diretrizes de arruamento, se houver;
II
- do CMU, aos órgãos competentes, para se manifestarem quanto a
viabilidade e aceitação da área proposta em doação, tendo em vista os seguintes
itens:
a) terrenos que tenham condições de serem ocupados imediatamente;
b) declividade, permeabilidade, áreas verdes, fundo de vale, drenagem,
áreas ocupadas ou invadidas;
c) documentação imobiliária.
III - no caso de não aceitação da área o processo será encaminhado à
secretaria do CMU, que dará ciência ao requerente do parecer do órgão
competente;
IV - no caso de parecer favorável do órgão competente, aceitando a
área e doação, a secretaria do CMU, contactará o requerente, para solicitar a
anexação de levantamento topográfico da área;
V - após anexado o levantamento topográfico da área, o processo será
encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças - SMF, a qual caberá avaliar o
imóvel, com base no valor utilizado para apuração do Imposto de Transmissão
Intervivos de Bens Imóveis - ITBI, para a região;
VI - avaliado o terreno o processo será encaminhado ao Instituto de
Pesquisa e Planejamento de Curitiba - IPPUC, ao qual caberá calcular o potencial
construtivo, e estabelecer condições para a concessão, quando for o caso;
VII - calculado o potencial, e estabelecidas as condições para a
concessão do potencial, o processo será encaminhado ao CMU para julgamento
da matéria;
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VIII - concedido o potencial pelo CMU, caberá à Secretaria Municipal do
Urbanismo - SMU:
a) implantar alerta na indicação fiscal do imóvel, quanto a concessão do
potencial construtivo;
b) emitir Certidão de Concessão de Potencial Construtivo, em 02 (duas)
vias a qual deverá conter:
b.1) nome do proprietário e sua identificação;
b.2) endereço do imóvel a ser doado e sua indicação fiscal;
b.3) valor do metro quadrado do imóvel, avaliado pela SMF;
b.4) potencial construtivo a transferir;
b.5) condições da transferência de potencial estabelecidas pelo CMU.
c) solicitar ao requerente a anexação de memorial descritivo da área a
ser doada, assim como documentação de anotação de responsabilidade
técnica emitida pelo órgão representante da classe.
d) entregar ao requerente 01 (uma) cópia da Certidão de Concessão de
Potencial Construtivo.
IX - após o requerente haver anexado a documentação solicitada, o
processo será encaminhado à Secretaria Municipal de Administração - SMAD
para análise, e quando for o caso:
a) elaborar o projeto de subdivisão da área;
b) aprovar a subdivisão com a doação proposta.
X - após analisado pela SMAD o processo será encaminhado à
Procuradoria Geral do Município - PGM para:
a) lavrar a escritura pública de doação, com transferência do imóvel ao
Município, concessão de potencial construtivo, e condições de transferência;
b) formalizar, junto a Circunscrição Imobiliária competente, o registro da
doação, com a transferência do imóvel ao Município, da concessão do
potencial e as condições de transferência.
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XI

- após o registro, o processo retornará a SMU para:

a) fazer constar na Certidão de Concessão de Potencial Construtivo o
registro da doação e do potencial concedido;
b) encaminhar o processo a SMAD, para as anotações quanto a integrar
o imóvel ao Patrimônio Municipal.
XII

- após as anotações a SMAD encaminhará o processo para o arquivo.

TÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA DO POTENCIAL CONSTRUTIVO
- IMÓVEL QUE RECEBE O POTENCIAL Art.5o
A transferência do potencial construtivo concedido, deverá ser
solicitada em processo próprio, à SMU, e deverá conter a seguinte
documentação:
I - requerimento dirigido à SMU, assinado pelos proprietários, do
potencial concedido e do imóvel a receber o potencial, devendo conter os
seguintes dados:
a) área a ser acrescida;
b) número de pavimentos a ser acrescido;
c) coeficiente de aproveitamento máximo;
d) número de pavimentos máximo;
e) uso da edificação.
II - registro de imóveis e consulta amarela atualizados 90 (noventa)
dias do lote a receber o potencial construtivo;
III - registro de imóveis atualizado 90 (noventa) dias do imóvel que
cede o potencial;
IV - cópia da Certidão de Concessão de Potencial.
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Art.6º
I

O requerimento obedecerá a seguinte tramitação:

- do Protocolo Geral da PMC à SMU para:

a) verificar a documentação;
b) analisar os parâmetros máximos solicitados e o cumprimento das
condições estabelecidas pelo CMU.
II - no caso dos parâmetros máximos solicitados atenderem ao
disposto nas condições estabelecidas pela legislação em vigor, o processo será
encaminhado a SMF, para avaliação do lote que recebe o potencial construtivo,
com base no valor do ITBI da região;
III - da SMF, o processo será encaminhado à SMU a qual caberá:
a) calcular o potencial a ser transferido com base na fórmula
estabelecida na Lei nº 9.803/00 e o contido no Título III deste decreto;
b) elaborar Certidão de Transferência de Potencial Construtivo em 02
(duas) vias a qual deverá conter:
b.1) nome do proprietário e sua identificação;
b.2) endereço do imóvel a receber o potencial e sua indicação fiscal;
b.3) área a ser acrescida;
b.4) número de pavimentos a serem acrescidos;
b.5) coeficiente de aproveitamento máximo;
b.6) número de pavimentos máximo;
b.7) uso da edificação;
b.8) condições para expedição do Alvará de Construção e do
Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras.
c) dar ciência ao requerente das condições da transferência de
potencial;
d) entregar ao requerente uma cópia da Certidão de Transferência de
Potencial Construtivo.
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IV 0 - da SMU, à PGM, a qual caberá:
a) lavrar a escritura pública de transferência do potencial construtivo
para fins de averbação em Registro de Imóveis;
b) enviar a SMU o processo com fotocópia da matrícula com a
averbação da transferência do potencial.
V

- da PGM à SMU, a qual caberá:

a) registrar na Certidão de Concessão de Potencial Construtivo a
averbação da transferência do potencial construtivo, fazendo constar se for o
caso, o potencial remanescente;
b) cadastrar na indicação fiscal do imóvel que cede o potencial, o
potencial transferido e o potencial remanescente;
c) cadastrar na indicação fiscal do imóvel que recebe o potencial, o
montante acrescido;
d) encaminhar o processo ao arquivo público.

TÍTULO III
DOS PARÂMETROS TÉCNICOS
Art.7o
Para efeito de aplicação da fórmula de cálculo de transferência
de potencial de que trata o Art. 5o da Lei no 9.803/00, serão aplicados fatores de
correção, de acordo com o tipo de atividade, zona ou setor onde se localiza o
terreno que recebe o potencial, e origem do potencial construtivo, conforme
estabelecido nos Anexos I e II parte integrante deste decreto.
Parágrafo único. A fórmula para o cálculo de transferência de potencial
construtivo será aplicada da seguinte forma:

Pt= Pc X Vmc X Cr X 1
Vmr Cc Fc
Onde:
Pt
Pc
Vmc
Vmr
Cr
Cc
Fc
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Potencial construtivo transferível para o imóvel que recebe o potencial
Potencial construtivo do imóvel que cede o potencial
Valor do metro quadrado do imóvel que cede o potencial
Valor do metro quadrado do imóvel que recebe o potencial
Coeficiente de aproveitamento do imóvel que recebe o potencial
Coeficiente de aproveitamento do imóvel que cede o potencial
Fator de correção
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Art.8º
Para os usos de habitação coletiva e habitação transitória 1
independente da zona ou setor em que se situar o imóvel que recebe o potencial,
o acréscimo de potencial corresponde:
I - acréscimo de coeficiente de aproveitamento - área acrescida além
do coeficiente de aproveitamento estabelecido na Lei nº 9.800/00 e seus decretos
complementares, atendido os parâmetros máximos da Lei nº 9.803/00, e os
demais parâmetros da Lei nº 9.800/00;
II - acréscimo somente de pavimentos - área dos pavimentos
acrescidos, além do número de pavimentos estabelecido na Lei nº 9.800/00 e
seus decretos complementares, atendidos os parâmetros máximos da Lei nº
9.803/00 e os demais parâmetros da Lei nº 9.800/00.
Parágrafo único.
No caso em que for solicitado o acréscimo de
coeficiente de aproveitamento, será efetuado também o cálculo referente a área
dos pavimentos acrescidos, sendo tomado para base de cálculo o valor
correspondente ao maior acréscimo de potencial.
Art.9º
Para os demais usos estabelecidos no Quadro I da Lei nº
9.803/00, o acréscimo de potencial corresponde:
I - para imóveis situados em ZR-3 Rebouças/Prado Velho, ZR-4 Alto
da XV, ZR-4 Rebouças e Setor Especial do Centro Cívico - Demais vias - a área
acrescida acima do porte permitido na Lei no 9.800/00, e seus decretos
complementares;
II - para os imóveis situados em Zona Central, Zonas Especiais, Zona
de Transição da BR-116 e nos Setores Especiais Conectores, Estrutural - Via
Central, Marechal Floriano Peixoto, Comendador Franco, Pres. Affonso Camargo,
Pres. Wenceslau Brás e BR-116:
a) acréscimo de coeficiente de aproveitamento - área acrescida além
do coeficiente de aproveitamento estabelecido na Lei nº 9.800/00 e seus
decretos complementares;
b) acréscimo somente de pavimentos - área dos pavimentos
acrescidos, além do número de pavimentos estabelecido na Lei nº 9.800/00
e seus decretos complementares.
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III - para os imóveis situados nos Setores Especiais das Vias Setoriais
e Vias Coletoras 1:
a) acréscimo de porte ou coeficiente – área acrescida além do porte ou
coeficiente de aproveitamento 01 (um) estabelecidos no Decreto nº 188/00;
b) acréscimo somente de pavimentos - área dos pavimentos
acrescidos, além do número de pavimentos estabelecido na Lei nº 9.800/00
e seus decretos complementares, atendido o porte máximo e coeficiente
estabelecidos no Decreto nº 188/00.
§1º No caso em que for solicitado o acréscimo de coeficiente de
aproveitamento, será efetuado também o cálculo referente a área dos pavimentos
acrescidos, sendo tomado para base de cálculo o valor correspondente ao maior
acréscimo de potencial.
§2º Em todos os casos deverão ser respeitados os parâmetros
máximos estabelecidos na Lei nº 9.803/00 e os demais parâmetros da Lei nº
9.800/00 e seus decretos complementares.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.10 Excepcionalmente, a critério do CMU, ouvido o IPPUC, poderá
ser admitida a transferência de potencial oriundo de Unidades de Conservação ou
do Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental para os Setores
Especiais das Vias Setoriais e Coletoras 1.
Art.11 Poderá ser admitida a concessão de incentivos construtivos
estabelecidos na Lei nº 9.802/00 em conjunto com a transferência de potencial
construtivo, somente para o uso habitacional, desde que este incentivo concedido
seja equivalente a no máximo 25% (vinte e cinco por cento) do acréscimo do
potencial permitido.
Art.12 Fica incluída na Zona Residencial 4 Batel, para efeito de
aplicação da Lei nº 9.803/00, e deste decreto a área com início na confluência da
rua Saldanha Marinho com a rua do Rosário, seguindo por esta até a rua Cruz
Machado, por esta até a rua Visconde de Nacar, por esta até a rua Saldanha
Marinho, e por esta até o ponto de início.
Art.13 Por solicitação do proprietário do potencial concedido, poderão
ser efetuadas pela SMF, novas avaliações do imóvel que cede o potencial, desde
que a cada solicitação já tenham sido transferidos no mínimo 50% (cinqüenta por
cento) deste potencial.

283

Prefeitura Municipal de Curitiba
Art.14 Os casos omissos serão analisados pelo CMU, ouvidos os
demais órgãos competentes.
Art.15 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 06 de setembro de 2001.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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Decreto nº 1.135/01
Substitui o mapa anexo do Decreto
nº 192/00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o inciso IV, do
Art. 72, da Lei Orgânica do Município de Curitiba, e nos termos da Lei nº 7.833/91
e do inciso I, §1º, do Art. 3º, da Lei nº 9.804/00;
considerando o disposto no inciso I, do Art. 33, da Lei nº 9.800/00;
considerando a necessidade de regulamentar o uso das diversas
atividades de modo a assegurar a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental da região de manancial do Rio Iguaçu;
considerando a necessidade de se adequar disciplinarmente o uso do
solo às características físicas locais e
considerando que deverá ser garantida a potabilidade da água coletada
para consumo da população da Região Metropolitana de Curitiba e tendo em vista
o contido no Ofício nº 454/01 - SMMA, decreta:

Art. 1º
Fica substituído o mapa que define os setores da APA do
Iguaçu pelo mapa anexo deste decreto.
Art. 2º
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o mapa integrante do Decreto nº 192/00 e demais disposições em
contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 06 de dezembro de 2001.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

IBSON GABRIEL MARTINS DE CAMPOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
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APA MUNICIPAL DO IGUAÇU
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Decreto nº 673/02
Cria o Setor Especial do Parque
Natural Municipal Tanguá
e
dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o inciso IV, do
Art. 72, da Lei Orgânica do Município de Curitiba, considerando o §1º, do Art. 25,
da Lei Federal nº 9.985/00, Art. 15, da Lei nº 9.800/00, Art. 2º, da Lei nº9.804/00
e tendo em vista o contido no Ofício nº 292/02 - SMMA;
considerando a necessidade de regulamentar a ocupação dos imóveis
existentes no entorno da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal
Tanguá, de modo a assegurar a conservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental e com propósito de minimizar os impactos negativos sobre a
Unidade de Conservação e
considerando a necessidade de proteção e conservação dos recursos
naturais existentes, a formação e manutenção de bens de uso comum do povo,
decreta:
Art. 1º
Fica criado o Setor Especial do Parque Natural Municipal
Tanguá, conforme determinado em mapa, anexo a este decreto.
Art. 2º
O Setor Especial do Parque Natural Municipal Tanguá
compreende as seguintes áreas:
I - PARQUE NATURAL MUNICIPAL TANGUÁ - compreende as áreas
de propriedade do Município, conforme mapa anexo, destinadas à proteção dos
recursos naturais existentes, à manutenção da qualidade de vida e proteção do
interesse comum de todos os habitantes;
II - SETOR DA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE
NATURAL MUNICIPAL TANGUÁ - compreende os imóveis existentes no entorno
do parque, conforme delimitado em mapa anexo, sobre os quais, o Município
possui interesse para incorporação à Unidade de Conservação, de forma a
minimizar os impactos sobre a mesma;
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III - SETOR DE TRANSIÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL
TANGUÁ - compreende os imóveis adjacentes ao Setor da Zona de
Amortecimento do Parque Natural Municipal Tanguá, onde com vistas à proteção
da Unidade de Conservação, não serão permitidos incentivos construtivos com
acréscimo de pavimentos ou coeficiente, ficando a ocupação restrita aos
parâmetros de uso e ocupação do solo estabelecidos na Lei nº 9.800/00, para ZR2.
§1º
Os imóveis pertencentes ao Setor da Zona de Amortecimento e
do Setor de Transição do Parque Natural Municipal Tanguá, que pelas suas
características físicas ou biológicas venham a ampliar os benefícios já
proporcionados pela Unidade de Conservação, poderão ser incorporados ao
Domínio Público, através de compra, desapropriação, permuta por outro imóvel
ou transferência de potencial construtivo.
§2º
Nos imóveis integrantes do Setor da Zona de Amortecimento
do Parque Natural Municipal Tanguá, enquanto não forem incorporados ao
Domínio Público, será tolerada a ocupação com uma residência unifamiliar por
lote, atendidos os parâmetros de ocupação estabelecidos na Lei nº 9.800/00 para
ZR-2, independente da dimensão do lote.
§3º
No Setor Especial do Parque Natural Municipal Tanguá, não
será admitida a implantação de novas Vias Setoriais, Coletoras 1 e Coletoras 2.
§4º
Nas Vias Coletoras 1 existentes, será admitido o uso e
ocupação nos termos estabelecidos no Decreto nº 188/00, a exceção da
concessão dos incentivos construtivos e acréscimo de potencial construtivo e
pavimentos.
Art. 3º
Deverão ser tomadas medidas de controle efetivo dos efluentes
sanitários, com a ligação dos imóveis à rede de coleta de esgotos sanitários ou
com a implantação de sistema próprio de tratamento dos efluentes sanitários, nos
imóveis contidos no Setor da Zona de Amortecimento.
Art. 4º
Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto, nos setores estabelecidos por este decreto, assim
considerados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, com
fundamento em Estudo de Impacto Ambiental, e seu respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA ou Relatório Ambiental Prévio - RAP, o
empreendedor deverá contemplar medidas de apoio à Unidade de Conservação,
como medidas mitigadoras ou compensatórias, nos seus estudos, que serão
previamente discutidas com a SMMA.
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Art. 5º
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as demais disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 18 de setembro de 2002.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

MARILZA DO CARMO OLIVEIRA DIAS
SUPERINTENDE DE CONTROLE AMBIENTAL
DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
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ANEXO I
SETOR ESPECIAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL TANGUÁ
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Decreto No 739/03
Regulamenta a Lei no 8.471/94, que
dispõe sobre publicidade ao ar livre.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o inciso IV, do Art.72,
da Lei Orgânica do Município de Curitiba e Art. 12, da Lei no 8.471/94, decreta:

Art.1o A expedição de alvará de publicidade obedecerá às disposições deste
decreto.
§1o Consideram-se letreiros as indicações colocadas no próprio local onde a
atividade é exercida, devendo atender o contido nos Anexos I e II e ainda as seguintes
condições:
a) para mais de um estabelecimento comercial no térreo de uma mesma
edificação, a área destinada à publicidade deverá ser subdividida
proporcionalmente entre os estabelecimentos;
b) será tolerado anúncio para o mesmo estabelecimento desde que não
ultrapasse 50% do total permitido para o letreiro, exceto em
estabelecimentos localizados no Setor Especial de Pedestre e do Eixo
Barão/Riachuelo, Setor Histórico e Unidade de Interesse de Preservação,
que deverá ser ouvido a CAPC;
c) será permitido em toldo somente na bambinela;
d) para edificação no alinhamento predial, permitido letreiro luminoso, desde
que paralelo à fachada;
e) para edificação no alinhamento predial, permitido letreiro perpendicular à
fachada, desde que atendidas as seguintes condições: letreiro iluminado, à
partir dos 5,00 metros do encontro dos alinhamentos prediais, e letreiro
luminoso à partir dos 10,00 metros do encontro dos alinhamentos prediais;
f) para edificação recuada do alinhamento predial, em lote de esquina, o
letreiro poderá ser instalado no recuo, obedecido o chanfro de 2,50 metros
na confluência dos alinhamentos prediais, podendo ser luminoso;
g) será tolerado anteparo que sirva de fundo a letreiro, desde que não obstrua
abertura destinada à iluminação e ventilação, devendo ser vedada a parte
inferior. O anteparo deverá ser contínuo e a fachada deverá receber
tratamento uniforme para todas as subeconomias da mesma edificação.
Deverá obedecer as seguintes metragens: altura
máxima de 1,20 metros
(não excedendo altura da ocupação comercial), balanço máximo de 1,20
metros, atendendo a distância de 0,50 metros do alinhamento do meio fio,
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posteamento existente ou arborização e altura livre mínima de 2,80 metros
do passeio;
§2o Consideram-se anúncios (placas, cartazes, painéis e similares), as
indicações e divulgações de referência a produtos, serviços ou atividades, instalados em
locais estranhos onde a atividade econômica é exercida, devendo atender ao contido nos
Anexos I e II e às seguintes condições:
I - Anúncio em lote vago:
a) será permitido somente um anúncio por testada de lote padrão da zona,
obedecida a distância mínima de 3,00 metros entre painéis;
b) deverá ser moldurado, contendo a identificação da empresa de
publicidade e o número do alvará em local visível; sua colocação será
condicionada à limpeza permanente do terreno, vedação adequada e
execução de calçada, conforme legislação específica;
c) quando luminoso, deverá obedecer a distância de 10,00 metros do
encontro dos alinhamentos prediais, podendo ser admitida à instalação
de anúncio iluminado, obedecido o chanfro de 2,50 metros na
confluência dos alinhamentos prediais;
d) quando luminoso ou iluminado, não poderá ter sua luminosidade
projetada para o imóvel vizinho, excetuando-se os casos em que essa
edificação tenha cunho comercial, ficando de responsabilidade da
empresa, o controle dos índices de luminosidade mediante a
apresentação de Laudo Técnico;
e) deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
expedida pelo CREA, referente à execução e estrutura; na renovação do
alvará deverá apresentar Laudo Técnico quanto às condições de
estabilidade e segurança;
f) a estrutura do anúncio deverá ser em material metálico;
g) deverá ser garantida a qualidade no acabamento da parte posterior do
anúncio.
II - Anúncio em lote edificado (edificação com uso residencial):
a) deverá ser atendido o disposto no inciso I;
b) deverá ser observado o afastamento mínimo de 1,50 metros da
edificação, sendo proibida a projeção sobre a mesma;
c) não poderá estar localizado em frente da fachada da edificação.
III - Anúncio em lote edificado (edificação com uso comercial):
a) somente quando o imóvel for utilizado para os usos comerciais de:
estacionamento de veículos e lavagem de veículos;
b) a utilização de área coberta comercial no lote não poderá exceder 30%
da área total do lote;
c) deverá ser atendido o disposto no inciso I;
d) deverá ser observado o afastamento mínimo de 1,50 metros da
edificação, sendo proibida a projeção sobre a mesma;
e) não poderá estar localizado em frente da fachada da edificação.
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IV - Anúncio de venda, locação de imóveis e em obras:
a) será permitido o anúncio, no interior do lote, para locação e venda de
imóvel, independente de licença específica, desde que atendidas as
seguintes condições:
- dimensões máximas de 1,00m x 0,60m para edificações com até 2
pavimentos;
- edificações com mais de 2 pavimentos; dimensões máximas de 0,60m
x 0,40m;
- será admitida uma placa por subeconomia;
Parágrafo único. Para dimensões superiores deverá solicitar o alvará de
publicidade, obedecidas as exigências para letreiro.
b) os tapumes de obras deverão conter somente número do alvará de
construção, placas indicativas de serviços técnicos, de profissionais,
adequadamente afixados, sem risco para terceiros; devendo obedecer
legislação específica;
c) as edificações em obras devidamente aprovadas pelo Município poderão
exibir publicidade temporária com relação ao anúncio de
empreendimento, obedecidas dimensões máximas do painel de 3,50m x
5,00m e altura total do equipamento de 9,00m e demais exigências da
legislação para letreiro.
V - Anúncio em vedação de lote:
a) somente em vedação frontal, desde que a vedação encontre-se em
conformidade com legislação específica e com altura mínima de 1,80
metros;
b) será permitido somente em lote vago e para um anunciante;
c) desde que não haja qualquer tipo de publicidade no imóvel;
d) sua colocação fica condicionada à manutenção da vedação, à limpeza
permanente do terreno e execução de calçada, conforme legislação
específica;
e) o material utilizado deverá ser: chapa metálica pintada, emoldurada, com
espessura máxima de 0,05m (cinco centímetros);
f) a instalação do anúncio deverá ser paralela ao alinhamento predial e não
poderá exceder a altura da vedação;
g) dimensão máxima do anúncio: 1/6 do comprimento da testada
multiplicado por 1,00 metro, para testadas até 20,00 metros e 1/8 para
testadas superiores;
h) deverão ser atendidas as demais disposições constantes no Anexo II.
§3o Com relação a galhardetes, deverão ser atendidas as seguintes condições:
a) somente será autorizado o uso de galhardete para eventos de caráter
cultural e/ou institucional;
b) as dimensões do galhardete não poderão exceder a 0,70 metros de
largura por 1,50 metros de altura;
c) a instalação somente em postes de iluminação situados em logradouros
públicos, de maneira a não obstruir placas de sinalização e sinais
luminosos de trânsito;
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d) vencido o período autorizado, o responsável pela exibição deverá retirar
os galhardetes, no prazo de 24 horas, sob pena de sofrer as sansões
previstas na legislação municipal. Considerar-se-á responsável pela
exibição o órgão que teve sua solicitação autorizada.
Art. 2o É vedada a publicidade:
a) que promova a veiculação de anúncios proibidos em legislação
municipal, estadual e federal;
b) que vede portas, janelas ou qualquer abertura destinada à ventilação ou
iluminação;
c) em calçadas, refúgios e canteiros, árvores, postes ou monumentos,
exceto quando regulamentada por legislação própria;
d) colada ou pintada diretamente sobre muros, paredes ou portas de aço;
e) que ofereça perigo físico ou risco material, atual ou eminente;
f) que obstrua ou prejudique a visibilidade da sinalização, placas de
numeração, nomenclatura de ruas e outras de interesse público;
g) através de faixas ou balões de qualquer natureza, inclusive no interior do
lote;
h) através de volantes ou folhetos de qualquer natureza, distribuídos
manualmente ou lançados;
i) móvel, sonora ou não, mesmo em veículos, exceto letreiros;
j) que caracterize sobreposições de letreiros ou anúncios;
k) em vias, setores e locais definidos em regulamentação específica;
l) que atente contra a moral e aos bons costumes;
m) nos bens públicos, conforme dispõe a Lei no 10.506/02.
Parágrafo único. A critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU da
Secretaria Municipal do Urbanismo, poderá ser admitida:
a) letreiro no recuo, em imóvel recuado do alinhamento predial, com altura
superior a 7,00m, desde que o imóvel seja ocupado por um único
estabelecimento comercial;
b) publicidade no topo de edifício, de uso exclusivamente comercial,
observado o cone da Aeronáutica, devendo a solicitação ser
acompanhada de projeto detalhado, subscrito por profissional
responsável por sua colocação e segurança. A edificação deverá ser
ocupada pelo próprio estabelecimento comercial, devendo a atividade
ocupar, no mínimo, 70% da edificação, acompanhada da anuência do
condomínio;
c) publicidade em empena cega, desde que a edificação seja ocupada pelo
próprio estabelecimento comercial, devendo a atividade comercial
ocupar, no mínimo, 70% da edificação, acompanhada da anuência do
condomínio;
d) instalação de anúncio em domínio de rodovias, ferrovias e linhas de
transmissão, devendo ser previamente ouvidos os órgãos competentes;
e) publicidade exposta através de painel de multimídia (eletrônico);
f ) decoração temporária relativa a eventos populares, religiosos ou cívicos,
que envolvam vias e logradouros públicos ou fachadas dos edifícios;
294

Prefeitura Municipal de Curitiba
g) publicidade em locais considerados de interesse paisagístico, turístico ou
de preservação ambiental, histórica e cultural, devendo ser previamente
ouvido os órgãos competentes;
h) publicidade sem cunho comercial;
i) pintura artística em muro e empena cega, devendo ser previamente
ouvido os órgãos competentes.
Art. 3o
A validade do alvará de publicidade será de no máximo 01 (um) ano,
podendo ser renovada desde que atendidas as exigências da legislação vigente.
Art. 4o As permissões e proibições para colocação de letreiros e anúncios se
aplicam de modo específico para cada zona, conforme consta da Lei no 9.800/00, que
dispõe sobre a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e decretos complementares
em vigor no Município (Anexo II).
Art. 5o O cumprimento de intimação, bem como o pagamento de multas, são de
responsabilidade do promotor da publicidade, do anunciante e do proprietário do edifício
ou do terreno em questão.
Art. 6o A interposição de recurso para o Conselho Municipal de Urbanismo CMU, sobre parâmetros de instalação de publicidade, não interrompe e não suspende o
trâmite da ação fiscal .
Art. 7o Os casos omissos na legislação serão analisados pelo Conselho
Municipal de Urbanismo - CMU.
Art. 8o Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogados os Decretos nos 544/95 e 28/96.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 24 de julho de 2003.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I
LETREIRO EM EDIFICAÇÃO
NO ALINHAMENTO PREDIAL

PARALELO AO
ALINHAMENTO
PREDIAL

DIMENSÃO MÁXIMA
DA PUBLICIDADE

LETREIRO EM
EDIFICAÇÃO
RECUADA DO
ALINHAMENTO
PREDIAL

PERPENDICULAR AO
ALINHAMENTO PREDIAL

LETREIRO NO
RECUO

1/3 do comprimento da fachada do próprio estabelecimento
multiplicado por 1,00 metro (2)

LETREIRO EM EDIFICAÇÃO
CADASTRADA COMO UNIDADE DE INTERESSE DE
PRESERVAÇÃO
OU LOCALIZADA NO SETOR HISTÓRICO
Ouvido a Comissão de Avaliação do Patrimônio
Cultural-CAPC
PARALELO
PERPENDICULAR AO
AO ALINHAMENTO
ALINHAMENTO PREDIAL
PREDIAL (7) (10)
(7) (10)

ANUNCIO TIPO I ANÚNCIO TIPO II
(1)
(1)

placa com altura máxima
de 0,50m encaixada nos
vãos das portas e área
máxima de 0,60m², ou tipo
letra caixa(sem fundo) com
altura máxima de 0,50m

1,00m X 0,60m

3,50m X 5,00m

9,00m X 3,00m

PROJEÇÃO SOBRE O
LOGRADOURO PÚBLICO

0,20m

1,20m (3)

proibido

0,20m

1,20m (3)

proibido

proibido

ALTURA MÍNIMA EM
RELAÇÃO AO PASSEIO

2,40m

2,80m

-

2,40m

2,80m

-

-

até a altura do
estabelecimento não
podendo ultrapassar
7,00m (4) (5)

até a altura do
pavimento térreo. (8)

até a altura do
pavimento térreo. (9)

9,00m (4)

9,00m (4)

1,50m (6)

-

-

1,50m

1,50m

ALTURA MÁXIMA

AFASTAMENTO DAS
DIVISAS

até a altura da ocupação do estabelecimento
comercial, não podendo ultrapassar 7,00 m.(4)
(5)
-

-

1) O recuo será o previsto pela Lei de Zoneamento sendo tolerado a colocação do anúncio no mesmo alinhamento das construções vizinhas. Quando as construções passarem a obedecer o alinhamento estabelecido por lei, o mesmo
critério deverá ser adotado pelo anúncio.
2) Somente para comércios localizados no pavimento térreo. No caso de um ou mais estabelecimentos localizarem-se acima do térreo, seus respectivos letreiros deverão se situar dentro do hall de entrada da edificação.
3) Atendida a distância de 0,50m (cinquenta centímetros) do alinhamento do meio fio, posteamento existente ou arborização.
4) Altura máxima até a borda superior em relação ao nível do passeio.
5) Para letreiro com altura superior a 4,50 metros, apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e quando da renovação do alvará apresentar Laudo Técnico quanto às condições de estabilidade e segurança.
6) Somente para letreiro com altura superior a 2,00 metros.
7) Não poderá encobrir os detalhes ornamentais da fachada.
Não será permitida a instalação de anteparos que sirvam de fundo a letreiros.
A instalação de letreiros deverá receber tratamento uniforme para todas as sub-economias da mesma edificação.
Permitido letreiro iluminado.
8) Tolerada altura superior, tipo letra caixa, desde que o imóvel seja ocupado por um único estabelecimento comercial.
9) Tolerada altura superior, tipo galhardete, desde que o imóvel seja ocupado por um único estabelecimento comercial.
10) A altura máxima para letreiro no recuo de Unidade de Interesse de Preservação é de 2,00metros e a largura máxima é de 0,40metros.
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ANÚNCIO TIPO I
(painel)

g

(7)

g

g

c

c

c

(5)
c

c

g

g

g

c

(6)
g

(4)
g

c

Demais Zonas e Setores

c

Vias Setoriais, Rodovias,
Coletoras 1, ZS1, ZS2, Av. Pres.
Wenceslau Braz, Av.
Marechal Floriano Peixoto, Rua Eng.
Costa Barros, Av Comendador Franco

Vias

Av. Manoel Ribas

(1) (7)

c

Zona Central

c

Vias Prioritárias 1 e 2
externas

Setor Histórico e Unidade de
Interesse de Preservação

c

Av. Cândido de Abreu

c

Vias Coletoras 2 - 3

LETREIRO

Setor Especial de Pedestre e do Eixo
Barão/Riachuelo

TIPO

Vias Normais das Zonas Residenciais

ANEXO II

c

c

c

c

g

(3)

ANÚNCIO TIPO II
(painel)

g

g

g

g

g

GALHARDETE

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

ANÚNCIO EM
VEDAÇÃO (2)

c

g

g

c

c

g

g

c

c

c

(2)

(3)

1) Deverá ser paralelo à fachada na Rua XV de Novembro, Av. Luiz Xavier e Eixo Barão/Riachuelo.
2) Somente em lote vago.
3) Proibido em lote com testada para a Avenida Manoel Ribas no trecho compreendido entre a Praça Divina Pastora e a Rua
Saturnino Miranda .
4)Somente em lote vago com recuo de 10,00 metros.
5)Não é permitido o uso de letreiro na faixa do recuo obrigatório.
6) Para estabelecimentos comerciais situados nos setores especiais do plano massa, é permitido junto à fachada, paralelamente
à via pública.
7)Ouvido a Comissão de Avalição do Patrimônio Cultural - CAPC.

Legenda
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Decreto no 791/03
Dispõe sobre os critérios para implantação
dos mecanismos de contenção de cheias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso IV, do Art. 72, da Lei
Orgânica do Município de Curitiba, de conformidade com o Art. 17 da Lei no 7.833/91, no
§5o, do Art. 42, da Lei no 9.800/00;
considerando que compete ao Poder Público tomar medidas preventivas contra
as graves conseqüências das inundações ou alagamentos que ocorrem periódicamente
em áreas urbanizadas;
considerando que a impermeabilização das bacias hidrográficas resultante das
edificações, pavimentações e demais impermeabilizações, causam impactos diretos no
sistema drenante, acarretando por parte do Poder Público, investimentos cumulativos no
sistema de jusante;
considerando a necessidade de se estabelecer critérios para dimensionamento e
implantação dos mecanismos de contenção de cheias e tendo em vista o contido no
Oficio no 162/03 - SMOP, decreta:
Art. 1o A política do Poder Público Municipal, para o controle de cheias e
alagamentos, consiste em acumular o máximo possível os excedentes hídricos a
montante, possibilitando assim o retardamento do pico das enchentes, para as chuvas de
curta duração e maior intensidade.
Art. 2o Para efeito de aplicação do presente decreto, os mecanismos de
contenção de cheias ficam definidos:
I - BACIAS OU RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO - são dispositivos capazes
de reter e acumular parte das águas pluviais, provenientes de chuvas
intensas, de modo a retardar o pico de cheias, aliviando assim, os canais ou
galerias de jusante responsáveis pela macrodrenagem;
II- CISTERNAS OU RESERVATÓRIOS DE ACUMULAÇÃO - são dispositivos
com objetivo de reter os excedentes hídricos localizados, resultantes da
microdrenagem. Podem se constituir de sumidouros com dispositivos que
permitam a infiltração para o aqüífero, ou impermeáveis, de modo a acumular
as águas pluviais e possibilitar o seu aproveitamento para fins de irrigação,
limpeza e outros usos que não constituam abastecimento para uso na
alimentação e higiene.
Art. 3o As bacias ou reservatórios de retenção ou acumulação deverão
obedecer aos seguintes requisitos:
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I - apresentar volume adequado, compatível com a área contribuinte de
montante, e dimensionadas em conformidade com os físicos, hidráulicos e
hidrológicos da área de contribuição;
II - o retardamento, bem como o volume armazenado deverão ser aprovados
pela Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP.
Art. 4o Será obrigatória a implantação de cisternas ou reservatórios de
acumulação ou retenção nos novos empreendimentos, ampliações e/ou reformas situados
em ZC - Zona Central, Setor Especial Histórico, Setor Especial Eixo Barão -Riachuelo,
Setor Especial Preferencial de Pedestres, Setor Especial Estrutural - Via Central e Vias
Externas, independente da área impermeabilizada.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata o “caput” deste artigo não se
aplica aos imóveis que contenham Unidades de Interesse de Preservação, situados nas
zonas e setores mencionados.
Art. 5o Será obrigatória a implantação de cisternas ou reservatórios de
acumulação ou retenção:
I - nos novos empreendimentos, ampliações e/ou reformas, independente do
uso e localização, que impermeabilizarem área igual ou superior a
5.000,00m² (cinco mil metros quadrados);
II- nos novos empreendimentos, ampliações e/ou reformas destinados ao uso
comunitário, comercial de prestação de serviços e industrial que possuírem
área construída igual ou superior a 5.000,00m² (cinco mil metros
quadrados);
III- nos novos empreendimentos, ampliações e/ou reformas independente do
uso e localização, que apresentarem redução da taxa de permeabilidade de
25% (vinte e cinco por cento), estabelecida na Lei no 9.800/00 e seus
decretos complementares;
§1o Poderá ser autorizada taxa de permeabilidade mínima de 15% nos
empreendimentos que solicitarem a redução da taxa de permeabilidade estabelecida na
Lei no 9.800/00 e seus decretos complementares, a critério do Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvida a SMOP, desde que implantado cisterna ou reservatório de
acumulação.
§2o Para o dimensionamento do volume da cisterna ou reservatório de
retenção, onde houver redução da taxa de permeabilidade, será considerada a área total
impermeabilizada no lote.
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Art. 6
As cisternas ou reservatórios de acumulação ou retenção deverão ser
dimensionadas para cada caso, podendo ser instaladas nas próprias áreas dos imóveis
ou interligadas de forma a acumular as vazões das áreas adjacentes.
§1o O dimensionamento do volume necessário para a cisterna ou reservatório
de acumulação ou retenção deverá ser calculado mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
V= K x I x A
Onde:
V
K
I
A

=
=
=
=

volume do reservatório
Constante dimensional = 0,20
intensidade da chuva = 0,080m/h
área impermeabilizada do lote

O diâmetro do orifício regulador de vazão deverá obedecer o seguinte critério:
VOLUME

25mm

3

40mm

Até 2m
3 a 6m

DIÂMETRO

3

7 a 26m

3

27 a 60m

50mm

3

61 a 134m

75mm

3

100mm

135 a 355m

3

150mm

356 a 405m

3

200mm

406 a 800m

3

300mm

801 a 1300m

3

1301 a 2000m

3

400mm
500mm

§2o O dimensionamento do volume da cisterna ou reservatório de acumulação
ou retenção, deverá levar em consideração a área total impermeabilizada do lote.
§3o
Serão consideradas impermeáveis, além das edificações, as áreas
destinadas a piscinas, acessos, estacionamentos descobertos e canchas descobertas,
esses independente do tipo de revestimento do piso.
Art. 7o As cisternas ou reservatórios de acumulação ou retenção, não poderão
localizar-se no recuo obrigatório estabelecido na Lei no 9.800/00 e seus decretos
complementares.
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Art. 8
Nos novos loteamentos, inclusive os de interesse social, deverá ser
reservada área destinada a implantação de mecanismos de contenção de cheias,
proporcional a dimensão da área líquida loteada e da área destinada ao sistema viário.
§1o A área destinada à implantação de mecanismos de contenção de cheias,
deverá estar localizada preferencialmente na área destinada a lazer.
§2o Não se aplica o disposto neste artigo para as regularizações fundiárias
executadas pela COHAB-CT.
Art. 9o Fica sob a responsabilidade da SMOP, a análise dos projetos de
empreendimentos que necessitam da implantação de mecanismos de contenção de
cheias, assim como a fiscalização da execução dos mesmos.
Art. 10 Fica sob a responsabilidade do proprietário do empreendimento que
possua cisterna ou reservatório de acumulação, a sua manutenção e limpeza periódica,
de forma a garantir o perfeito escoamento de águas pluviais.
Art. 11 A pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que infringir os
dispositivos deste decreto, fica sujeita às penalidades estabelecidas na Lei no 7.833/91.
Art. 12 Os casos omissos serão analisados pelo CMU, ouvida a SMOP e a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
Art. 13 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Palácio 29 DE MARCO, em 12 de agosto de 2003.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

NELSON LEAL JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DECRETO No

895

Classifica trechos viários como Setor Especial
das Vias Coletoras 1 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no
inciso IV, do Art. 72, da Lei Orgânica do Município de Curitiba, com base nos §§2o e
3o, do Art. 15, da Lei no 9.800/00;
considerando os estudos efetuados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba - IPPUC;
considerando as características da ocupação espontânea em alguns trechos
viários e a necessidade de adequação dos instrumentos de controle de uso e
ocupação do solo e
considerando que em algumas vias do Setor Especial do Sistema Viário
Básico, a ocupação permitida não se desenvolveu conforme o esperado, decreta:
Art.1o As vias relacionadas a seguir passam a integrar o Setor Especial das
Vias Coletoras 1.
I - rua ITACOLOMI - W 109 - entre a rua Dr. João Tobias Pinto Rebelo (W
100) e a rua João Bettega (W 101);
II - rua MAJOR HEITOR GUIMARÃES - W 031 - entre a rua Gen. Mário
Tourinho (W800) e a rua Germano Demuth (N 907C);
III - rua LUIS FELIPE LOPES - N 904 A - entre a rua Germano Demuth (N
907 C) e a Rodovia BR - 277 - Curitiba - Ponta Grossa (C 666).
Art.2o As vias relacionadas a seguir deixam de fazer parte do Setor Especial
das Vias Setoriais e Setor Especial das Vias Coletoras 2.
I - rua FAGUNDES VARELA - E 306 - entre a avenida Nossa Senhora da
Luz (E 201) e a rua México (E 205);
II - rua RAPHAEL PAPA (E 318) - entre a avenida Nossa Senhora da Luz
(E 201) e a Rodovia BR-476 (C 888).
Art.3o Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 30 de setembro de 2004.
CASSIO TANIGUCHI - PREFEITO MUNICIPAL
LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR - SECRETARIO MUNICIPAL DO URBANISMO

