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Ofício TDD n.  016/2018 

 

Ao Sr. Vereador Hélio Wirbiski 
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Informação da Câmara Municipal 

 

Cc: Vereadores Membros da Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e 

Tecnologias da Informação da Câmara Municipal 

NESTA CAPITAL 

  

 

A FRENTE MOBILIZA CURITIBA, composta de movimentos sociais, 

sindicatos, entidades, coletivos e cidadãos, comprometidos com um projeto de 

cidade que promova justiça social e igualdade de acesso a bens e serviços, 

entre os quais os que abaixo subscrevem, neste ato representada pela Terra 

de Direitos, organização civil de direitos humanos, inscrita no CNPJ n. 

05.145.844/0001-44, com sede à Rua Ébano Pereira, 44, cj. 905, Centro, 

Curitiba, PR, vêm à Vossa Excelência, respeitosamente, em atenção ao Projeto 

de Lei nº 005.00105.2018, referente à revisão da Lei de Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo, apresentar as propostas de emenda e justificativas que 

seguem: 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Entre os fundamentos destas propostas consideramos: 

 

1. Conforme determina a legislação federal, “(...) a justa distribuição dos 

benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; a 

adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 

financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento 

urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar 
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geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; e a 

recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado 

a valorização de imóveis urbanos.” (Diretrizes gerais do Estatuto da 

Cidade, art. 2º, Lei Federal n. 10.257/01); 

 

2. A necessidade de recuperação de recursos públicos, por meio da 

outorga onerosa, para realização da política habitacional; 

 

3. O impacto do aumento de coeficientes de aproveitamento que valorizam 

os imóveis na forma de “prêmio” aos proprietários, contrariando a 

legislação federal, sem a devida cobrança de outorga (recuperação do 

valor para coletividade e para investimentos em habitação); 

 

4. A necessidade de transparência nas alterações de normas urbanísticas 

e a qualificação do processo participativo e controle social; 

  

5. O Plano Diretor Municipal, em especial, com base no art. 80  que define 

como “diretrizes gerais da política de habitação de interesse social: (...) 

III - ampliar os recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social - FMHIS mediante previsão no orçamento municipal de aportes 

regulares de recursos e utilização dos instrumentos de política 

urbana, previstos neste Plano Diretor; (...) IX - monitorar a política de 

habitação de interesse social por meio de um sistema permanentemente 

atualizado permitindo o acesso da população às informações 

monitoradas”. 

 

  

II. DAS PROPOSTAS E COMENTÁRIOS À PARTIR DA LEI ORDINÁRIA 

 

2.1. Alterações no Texto do Projeto de Lei 

 

Proposta 01:  
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Texto atual: “Art. 12. O Conselho Municipal do Urbanismo – CMU poderá 

dispensar a implantação do Plano Massa, total ou parcialmente, e exigir outros 

parâmetros de ocupação, desde que ouvido o Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC e demais órgãos competentes, 

quando necessário para: (...)” 

PROPOSTA DE INCLUSÃO 

Art. xx. Toda proposta de alteração de parâmetro urbanístico, em especial, de 

coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, permeabilidade e altura 

das edificações, deve ser realizada por meio de lei específica, apreciada pelo 

CONCITIBA como requisito para envio à Câmara Municipal de Curitiba. 

 

Art. xx. As deliberações do CMU devem ser registradas em ata digital, 

disponível em até 24h após reunião com o registro do número do 

processo/protocolo, solicitantes, argumentação do solicitante, argumentação 

que fundamenta a deliberação e detalhes técnicos da decisão. 

 

Proposta 02: 

Texto atual: Art. 62. Para obter maior diversificação no mesmo 

empreendimento, será incentivada a fusão de lotes, podendo ser aumentado o 

coeficiente de aproveitamento máximo total em 0,5 (zero vírgula cinco) se a 

área resultante dessa fusão de dois ou mais lotes alcançar no mínimo 2.000 

m2 (dois mil metros quadrados) e forem propostos três tipos distintos de uso do 

solo. 

Parágrafo único. Esse aumento de 0,5 (zero vírgula cinco) no coeficiente de 

aproveitamento total deverá ser utilizado em apenas um dos usos. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 62. Para obter maior diversificação no mesmo empreendimento, será 

incentivada a fusão de lotes, podendo ser aumentado o coeficiente de 

aproveitamento máximo total em 0,5 (zero vírgula cinco), por meio de 

outorga onerosa,  se a área resultante dessa fusão de dois ou mais lotes 

alcançar no mínimo 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) e forem propostos 

três tipos distintos de uso do solo. 
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Parágrafo único. Esse aumento de 0,5 (zero vírgula cinco) no coeficiente de 

aproveitamento total deverá ser utilizado em apenas um dos usos. 

 

Proposta 03: 

Texto atual: Art. 63. É permitida a utilização do instrumento da concessão 

urbanística, bem como a elaboração de Plano de Desenvolvimento Regional – 

PDR, para o desenvolvimento de áreas com pelo menos 20.000 m2 (vinte mil 

metros quadrados), desde que representem um ou mais quarteirões completos, 

a ser regulamentado por legislação específica. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 63. É permitida a utilização do instrumento da concessão urbanística, 

bem como a elaboração de Plano de Desenvolvimento Regional – PDR, para 

o desenvolvimento de áreas com pelo menos 20.000 m2 (vinte mil metros 

quadrados), desde que representem um ou mais quarteirões completos, a ser 

regulamentado por legislação específica e ouvido o CONCITIBA. 

 

Proposta 04: 

Texto atual: Art. 67. As Zonas com Destinação Específica, segundo suas 

características e tipos de uso, se classificam em:  

(...) 

 Parágrafo único. Ao se extinguir o elemento que caracteriza a especificidade 

da destinação da zona, o território será reclassificado segundo proposta do 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, que tomará 

em conta o zoneamento e o sistema viário de seu entorno, buscando a melhor 

harmonização possível do território em pauta com esse entorno e com o 

desenho da cidade. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 67. As Zonas com Destinação Específica, segundo suas características e 

tipos de uso, se classificam em: 

 (...) 

 Parágrafo único. Ao se extinguir o elemento que caracteriza a especificidade 
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da destinação da zona, o território será reclassificado segundo proposta do 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, ouvido o 

CONCITIBA, que tomará em conta o zoneamento e o sistema viário de seu 

entorno, buscando a melhor harmonização possível do território em pauta 

com esse entorno e com o desenho da cidade. 

  

Proposta 05: 

Texto Atual: Art. 120. Os parâmetros de uso e ocupação do solo, assim como a 

localização dos compartimentos que constituirão o Setor dos Polos Comerciais, 

serão regulamentados por ato do Poder Executivo Municipal. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 120. Os parâmetros de uso e ocupação do solo, assim como a 

localização dos compartimentos que constituirão o Setor dos Polos 

Comerciais, serão regulamentados por lei específica e ouvido o 

CONCITIBA. 

 

Proposta 06:  

Texto atual: Art. 124. O Plano Diretor de Ocupação Específico será analisado 

pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, que poderá autorizar parâmetros 

diferenciados e alturas maiores aos estabelecidos nesta Lei, desde que 

contidos no Plano Diretor de Ocupação Específico. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 124. O Plano Diretor de Ocupação Específico será analisado pelo 

Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC e o CONCITIBA, que poderá 

autorizar parâmetros diferenciados e alturas maiores aos estabelecidos nesta 

Lei, regulamentados por lei específica desde que contidos no Plano Diretor 

de Ocupação Específico. 

 

Proposta 07:   



 

Frente Mobiliza Curitiba 
Rua Des. Ermelino de Leão, 15, cj 72. Curitiba - PR, Brasil. CEP: 80.410-230 

Fone/fax: 55 41 3232 4660 

Texto atual: Art. 128. O Plano Diretor de Ocupação Específico será analisado 

pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, que poderá autorizar parâmetros 

diferenciados dos estabelecidos nesta Lei, desde que contidos no Plano Diretor 

de Ocupação Específico. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 128. O Plano Diretor de Ocupação Específico será analisado pelo 

Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC e o CONCITIBA, que poderá 

autorizar parâmetros diferenciados e alturas maiores aos estabelecidos nesta 

Lei, regulamentados por lei específica desde que contidos no Plano Diretor 

de Ocupação Específico. 

 

Proposta 08: 

Texto atual: Art. 131. Para fins de zoneamento, uso e ocupação do solo, as 

vias do sistema viário básico classificam-se em: 

 (...) 

Parágrafo único. A composição do Anel Viário será regulamentada por ato do 

Poder Executivo Municipal. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

A composição do Anel Viário, quando tratar de definições que alteram 

parâmetros de uso e ocupação do solo, será regulamentada por lei 

específica, ouvido o CONCITIBA.  

Nos demais casos poderá ser regulamentada por ato do Poder Executivo 

Municipal. 

 

Proposta 09: 

Texto atual: Art. 135. O enquadramento das vias urbanas na classificação do 

Sistema Viário Básico, bem como seu ajuste em função do dinamismo da 

cidade, poderá ocorrer por ato do Poder Executivo Municipal, mediante análise 

do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC quanto 

ao atendimento dos critérios definidos no artigo 131 e seus incisos. 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 135. O enquadramento das vias urbanas na classificação do Sistema 

Viário Básico, bem como seu ajuste em função do dinamismo da cidade, 

poderá ocorrer por lei específica, ouvido o CONCITIBA quando resultar 

em alteração dos parâmetros de uso e ocupação do solo ou por ato do 

Poder Executivo Municipal nos demais casos, mediante análise do Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC quanto ao 

atendimento dos critérios definidos no artigo 131 e seus incisos.. 

 

Propostas 10: 

Texto atual: Art. 138. No Setor das Vias Setoriais 1, o coeficiente básico de 

aproveitamento será 1 (um) para usos não habitacionais, exceto na Zona 

Residencial de Ocupação Controlada 1 – ZROC-1. 

(...) 

§ 2º O coeficiente de que trata o caput será de caráter oneroso, dependendo 

do porte da atividade. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 § 2º O coeficiente de que trata o caput será de caráter oneroso. 

 

Proposta 11: 

Texto atual: Art. 141. No Setor das Vias Setoriais 2, para usos não 

habitacionais, o coeficiente básico será 1 (um), exceto na Zona Residencial de 

Ocupação Controlada 1 – ZROC-1. 

(...)  

§ 2º O coeficiente de que trata o caput deste artigo será de caráter oneroso, 

dependendo do porte da atividade. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 § 2º O coeficiente de que trata o caput será de caráter oneroso. 

 

Proposta 12: 
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Texto atual: Art. 144. No Setor das Vias Coletoras 1, o coeficiente de 

aproveitamento básico será 1 (um) para usos não habitacionais, exceto na 

Zona Residencial de Ocupação Controlada 1 – ZROC-1. 

Parágrafo único. O coeficiente de que trata o caput será de caráter oneroso, 

dependendo do porte da atividade. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 Parágrafo Único. O coeficiente de que trata o caput será de caráter oneroso. 

 

Proposta 13: 

Texto atual: Art. 147. No Setor das Vias Coletoras 2, o coeficiente de 

aproveitamento máximo será 1 (um) para usos não habitacionais, exceto na 

Zona Residencial de Ocupação Controlada 1 – ZROC-1. 

Parágrafo único. O coeficiente de que trata o caput será de caráter oneroso, 

dependendo do porte da atividade. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 Parágrafo Único. O coeficiente de que trata o caput será de caráter oneroso. 

 

Proposta 14: 

Texto atual: Art. 151. Para o uso de habitação coletiva nos Setores das Vias 

Prioritárias é admitido o acréscimo, não oneroso, de 1 (um) pavimento acima 

do estabelecido para a zona ou setor especial atravessado. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 151. Para o uso de habitação coletiva nos Setores das Vias Prioritárias é 

admitido o acréscimo, por meio de outorga onerosa, de 1 (um) pavimento 

acima do estabelecido para a zona ou setor especial atravessado. 

Parágrafo único. No caso da Habitação de Interesse Social vinculado à 

política municipal de habitação de interesse social a outorga poderá ser 

gratuita.  

 

OBSERVAÇÃO 

A aplicação do instrumento de outorga onerosa atinge o preço do terreno, por 
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se tratar de valor residual no momento em que o empreendedor imobiliário 

realiza plano de investimento e retorno. O valor cobrado via outorga, na 

prática, é descontado no valor do proprietário. Ao contrário dos argumentos 

que tentam explicar que a outorga aumenta o preço final do imóvel 

construído, cabe lembrar que o preço final - teto de venda - é determinado, 

sempre, pelo poder de compra do consumidor e não pelo custo de produção. 

Trata-se de uma opção política e econômica, recuperar esta valorização 

(permitida pelo novo coeficiente) para coletividade, isto é, para o Município ou 

entregar para o proprietário. Para o MOBILIZA, qualquer incremento no preço 

da propriedade privada, que ocorre sem o esforço do proprietário, deve ser 

recuperado para a coletividade por meio da outorga onerosa para aplicação 

em projetos habitacionais de interesse social. 

  

Proposta 15: 

Texto atual: Art. 158. O Setor de Habitação de Interesse Social – SEHIS 

compreende as áreas com ocupação predominante de loteamentos e conjuntos 

habitacionais de interesse social e áreas resultantes de processo de 

regularização fundiária.  

Parágrafo único. Os critérios de uso e ocupação do solo para os terrenos 

situados no Setor de Habitação de Interesse Social – SEHIS estão definidos no 

Quadro XLIX, em anexo, parte integrante desta Lei. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 158. O Setor de Habitação de Interesse Social – SEHIS compreende 

áreas com ocupação predominante de loteamentos e conjuntos habitacionais 

de interesse social, vazios urbanos destinados a projetos de Habitação de 

Interesse Social e áreas resultantes de processo de regularização fundiária. 

§1º No prazo máximo de 120 dia a Prefeitura Municipal de Curitiba, além da 

demarcação de Setor de Habitação de Interesse Social - SEHIS que constam 

no anexo XX - mapa de zoneamento - deverá encaminhar mapa com a 

demarcação dos  Setores de Habitação de Interesse Social - SEHIS de 

Regularização Fundiária, Setores de Habitação de Interesse Social - SEHIS 

de Vazios e Setores de Habitação de Interesse Social - SEHIS de Produção, 
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que registre a estratégia a ser adotada para política de regularização 

fundiária do município, com base no art. 82 do Plano Diretor Municipal. 

§2º Após demarcação dos perímetros de cada Setor de Habitação de 

Interesse Social - SEHIS de regularização deve ser constituído um conselho 

gestor compostos por representantes dos moradores, do Executivo e da 

sociedade civil organizada, para formulação e implementação das 

intervenções. 

§3º Moradores de áreas já ocupadas e demarcadas como Setor de Habitação 

de Interesse Social - SEHIS, poderão solicitar ao Executivo a criação de 

Conselhos Gestores, desde que tenha a anuência expressa de ao menos 

20% (vinte por cento) dos moradores da área da respectiva SEHIS. 

§4º A instalação do Conselho Gestor deverá preceder a elaboração do plano 

de urbanização, que por ele deverá ser aprovado. 

  

Proposta 16: 

Texto atual: Art. 159. Nos parcelamentos e nas regularizações efetuados pela 

Companhia de Habitação Popular de Curitiba – COHAB-CT será admitido o 

lote mínimo de acordo com o disposto na Legislação Federal e Municipal sobre 

Regularização Fundiária, sendo adotados os parâmetros de uso e ocupação 

para este Setor de Habitação de Interesse Social – SEHIS, conforme Quadro 

XLIX, em anexo, parte integrante desta Lei. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 159. Nos parcelamentos e nas regularizações efetuados pela Companhia 

de Habitação Popular de Curitiba – COHAB-CT serão adotados os 

parâmetros de uso e ocupação definidos no plano de urbanização, conforme 

estabelece o art. 158, desta Lei, elaborado conforme disposto na Legislação 

Federal e Municipal sobre Regularização Fundiária. 

 

Proposta 17: 

Texto atual: Art. 160. O Conselho Municipal do Urbanismo – CMU, ouvido o 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, poderá 

conceder parâmetros diferenciados de uso e ocupação do solo, conforme 
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característica da via, tamanho dos lotes e usos previstos, para regularização 

das edificações existentes. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 160. O Conselho Municipal do Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, poderá conceder 

parâmetros diferenciados de uso e ocupação do solo, conforme característica 

da via, tamanho dos lotes e usos previstos, para regularização das 

edificações existentes registrado em plano de urbanização, conforme 

estabelece o art. 158 elaborado conforme disposto na Legislação Federal e 

Municipal sobre Regularização Fundiária. 

 

Proposta 18:  

Texto atual: Art. 168. Os usos habitacionais, de acordo com o tipo da 

edificação, classificam-se em: 

 (...) 

 § 2º O empreendimento inclusivo de habitação de interesse social será objeto 

de regulamentação específica. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

§2º O empreendimento inclusivo de habitação de interesse social será objeto 

de regulamentação específica a ser encaminhada a CMC no prazo máximo 

de 120 dias. 

 

Proposta 19: 

Texto atual: Art. 169. O uso de conjunto de habitação coletiva ou de habitação 

em série somente será permitido em lotes com área total de até 20.000,00 m² 

(vinte mil metros quadrados). 

 § 1º Poderão ser admitidos pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, 

ouvida a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA e o Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, conjuntos habitacionais 

em lotes com área superior a 20.000,00 m² (vinte mil metros quadrados), desde 

que atendidas as seguintes condições: (...) 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 169. O uso de conjunto de habitação coletiva ou de habitação em série 

somente será permitido em lotes com área total de até 20.000,00 m² (vinte 

mil metros quadrados). 

§ 1º Poderão ser admitidos pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, 

ouvida a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, o CONCITIBA e o 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, conjuntos 

habitacionais em lotes com área superior a 20.000,00 m² (vinte mil metros 

quadrados), desde que atendidas as seguintes condições: (...) 

 

Proposta 20: 

Texto atual:  Art. 193. O coeficiente de aproveitamento máximo é o coeficiente 

de aproveitamento básico acrescido do coeficiente decorrente da outorga 

onerosa ou da transferência do direito de construir permitidos para cada eixo, 

zona ou setor especial. 

Parágrafo único. Os coeficientes de aproveitamento máximos serão definidos 

através de legislação específica que trata da outorga onerosa e da 

transferência do direito de construir. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 193. O coeficiente de aproveitamento máximo é o coeficiente de 

aproveitamento básico acrescido do coeficiente decorrente da outorga 

onerosa ou da transferência do direito de construir permitidos para cada eixo, 

zona ou setor especial. 

Parágrafo único. Os coeficientes de aproveitamento máximos estão definidos 

em artigos específicos de cada ZONA, SETOR ou EIXO e registrados no 

ANEXO XX QUADRO DE PARAMETROS.  

 

OBSERVAÇÃO 

Com base em legislação federal os parâmetros máximos de aproveitamento 

devem estar contidos na lei do Plano Diretor ou Zoneamento (que compõe o 

conjunto de instrumentos da gestão urbana). Caberia a lei específica, apenas 

a fórmula de cálculo, casos passíveis de isenção e a contrapartida: 
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“ LEI 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 (...) 

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir 

poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, 

mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação 

entre a área edificável e a área do terreno. 

§ 2o O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único 

para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da 

zona urbana. 

§ 3o O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos 

coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a 

infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. 

Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida 

alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo 

beneficiário. 

Art. 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem 

observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de 

uso, determinando: 

I – a fórmula de cálculo para a cobrança; 

II – os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 

III – a contrapartida do beneficiário. 

Art. 31. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de 

construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas 

nos incisos I a IX do art. 26 desta Lei.” 

 

Proposta 21: 

Texto atual: Art. 222. As condições de utilização do empreendimento inclusivo 

serão objeto de legislação específica. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 222. As condições de utilização do empreendimento inclusivo serão objeto 

de legislação específica encaminhada a CMC no prazo máximo de 120 dias 
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Proposta 22:  

Texto atual: Art. 223. Poderá ser estabelecida condição especial de ocupação, 

por meio da autorização dada pelo Poder Executivo Municipal para edificar com 

parâmetros construtivos especiais, ou autorizado pelo órgão competente a 

transferência a terceiros do potencial construtivo parcial ou total permitido no 

imóvel, em virtude da existência de restrições legais, ambientais ou 

urbanísticas sobre o imóvel. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 223.(...)  

Parágrafo único: Propostas de alteração de parâmetro urbanístico, em 

especial, de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, 

permeabilidade e altura das edificações, deve ser realizada por meio de lei 

específica, apreciada pelo CONCITIBA como requisito para envio à Câmara 

Municipal de Curitiba. 

 

Proposta 23:  

Texto atual: Art. 224. As condições especiais de ocupação do lote se aplicam 

aos seguintes objetivos: 

(...) 

III - implantação de Programas de Habitação de Interesse Social – HIS. 

Parágrafo único. As condições especiais de ocupação referentes à implantação 

de loteamentos e empreendimentos de interesse social executados pela 

Companhia de Habitação Popular de Curitiba – COHAB-CT em parceria com a 

iniciativa privada incluem parâmetros mais flexíveis para o tamanho dos lotes, o 

número de pavimentos, o coeficiente de aproveitamento e a densidade 

habitacional, quando for o caso, a serem regulamentados por ato do Poder 

Executivo Municipal. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 224. As condições especiais de ocupação do lote se aplicam aos 

seguintes objetivos: 

(...) 

III - implantação de Programas de Habitação de Interesse Social – HIS. 
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Parágrafo único. As condições especiais de ocupação referentes à 

implantação de loteamentos e empreendimentos de interesse social 

executados pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba – COHAB-CT 

em parceria com a iniciativa privada incluem parâmetros mais flexíveis para o 

tamanho dos lotes, o número de pavimentos, o coeficiente de aproveitamento 

e a densidade habitacional, quando for o caso, a serem regulamentados por 

lei específica e com base no plano de urbanização de SEHIS, art. 158 da 

presente Lei. 

  

Proposta 24:  

Texto atual: Art. 230. Os limites entre os eixos, zonas e setores especiais 

indicados no Mapa de Zoneamento poderão ser ajustados, quando necessário, 

para conferir maior precisão a seus limites no sítio onde se propuser a 

alteração, considerando-se as divisas dos imóveis, o sistema viário ou a 

ocorrência de elementos naturais e outros fatores condicionantes. 

Parágrafo único. Esses ajustes serão supervisionados e aprovados pela 

Comissão de Implantação do Zoneamento – CIZ.  

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 224. As condições especiais de ocupação do lote se aplicam aos 

seguintes objetivos: 

(...) 

Parágrafo único. Esses ajustes serão supervisionados e aprovados pela 

Comissão de Implantação do Zoneamento – CIZ, ouvido o CONCITIBA. 

  

Proposta 25: 

Texto atual: Art. 231. Para a requalificação dos edifícios deteriorados da Zona 

Central e adjacências, será elaborado projeto urbanístico específico com 

incentivos para dita requalificação. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 231. Para a requalificação dos edifícios deteriorados da Zona Central e 

adjacências, será elaborado projeto urbanístico específico com incentivos 
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para dita requalificação. 

(...) 

Parágrafo único. O projeto será supervisionados e aprovados pelo IPPUC, 

ouvido o CONCITIBA. 

 

Proposta 26: 

Texto atual: Art. 232. Nos casos de regularização de edificações, nas 

condições estabelecidas pelo Plano Diretor, o Conselho Municipal do 

Urbanismo – CMU, enquanto não houver legislação especifica, poderá admitir 

parâmetros menos restritivos que o disposto nesta Lei, desde que de caráter 

oneroso. 

Parágrafo único. Os critérios para a regularização de edificações, assim como 

o caráter oneroso, serão objeto de regulamentação específica. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 232. Nos casos de regularização de edificações existentes até o 

momento de aprovação da presente lei, nas condições estabelecidas pelo 

Plano Diretor, o Conselho Municipal do Urbanismo – CMU, enquanto não 

houver legislação especifica, poderá admitir parâmetros menos restritivos que 

o disposto nesta Lei, desde que de caráter oneroso. 

Parágrafo único. Os critérios para a regularização de edificações, assim 

como o caráter oneroso, serão objeto de regulamentação específica. 

 

Proposta 27: 

Texto atual: Art. 235. Os casos omissos nesta Lei e aqueles em grau de 

recurso serão analisados pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU 

através de decisão motivada e considerando os princípios adotados pelo Plano 

Diretor de Curitiba e pela presente Lei. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Art. 235. Os casos omissos nesta Lei e aqueles em grau de recurso serão 

analisados pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU através de decisão 

motivada e considerando os princípios adotados pelo Plano Diretor de 
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Curitiba e pela presente Lei. 

§ 1º. O Conselho Municipal de Urbanismo – CMU será regulamentado por 

decreto. 

§ 2º. O Conselho Municipal de Urbanismo – CMU será composto por órgãos 

e entidades representantes do Município, entidades de classe ou 

representação e Concitiba. 

§ 3º. O Conselho Municipal de Urbanismo – CMU deverá garantir a 

transparência de suas decisões. 

 

 

2.2. Alterações nos Quadros 

JUSTIFICATIVA: Uma das formas de arrecadação de recursos do Município no 

âmbito urbanístico se dá por meio da venda de potencial construtivo ao 

mercado imobiliário. Esses recursos são aplicados na produção de habitação 

de interesse social, regularização fundiária, construção de equipamentos 

urbanos, preservação do patrimônio cultural e natural. O coeficiente de 

aproveitamento define quanto o proprietário do terreno pode construir sem 

ônus. A diferença entre o coeficiente de aproveitamento básico e o máximo é o 

potencial construtivo que precisa ser comprado para poder ser usado. Portanto, 

todo aumento de coeficiente de aproveitamento básico representa perda de 

receita para a Prefeitura. Em um momento de crise econômica, a qual 

vivenciamos, e de redução drástica de recursos federais em razão da Emenda 

Constitucional 95/2016 não se justificam alterações de parâmetros construtivos 

que reduzam a arrecadação do Município, configurando, dessa maneira, 

evasão de receita. Diante desse quadro, o que se pretende é a manutenção 

dos parâmetros já determinados na Lei Municipal nº 9.800/2000. 

 

Proposta 28: 

Quadro II - EIXO ESTRUTURAL - EE / VIAS EXTERNAS - Nota (7) - Para as 

edificações de uso misto, o coeficiente de aproveitamento do uso não 

habitacional poderá ser somado ao coeficiente do uso habitacional. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
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Quadro II - EIXO ESTRUTURAL - EE / VIAS EXTERNAS - Nota (7) - Para as 

edificações de uso misto, o coeficiente de aproveitamento do uso não 

habitacional poderá ser somado, por meio de outorga onerosa do direito 

de construir, ao coeficiente do uso habitacional . 

 

Proposta 29: 

Quadro IV EIXO NOVA CURITIBA - ENC / VIA CENTRAL E OUTRAS VIAS -

Nota (3) - Para habitação coletiva, poderá ser acrescido no máximo 1,0 

coeficiente, desde que a densidade seja igual ou superior a 300 (trezentas) 

habitações por hectare. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Quadro IV EIXO NOVA CURITIBA - ENC / VIA CENTRAL E OUTRAS VIAS -

Nota (3) - Para habitação coletiva, poderá ser acrescido no máximo 0,5 

coeficiente, desde que a densidade seja igual ou superior a 300 (trezentas) 

habitações por hectare. 

 

Proposta 30: 

Quadro IV - EIXO NOVA CURITIBA - ENC / VIA CENTRAL E OUTRAS VIAS -

Nota (6) - Nos terrenos com testada para a Via Central, nas edificações de uso 

misto, o coeficiente de aproveitamento poderá ser 3 (três), desde que utilizem 

no mínimo coeficiente 0,5 (meio) para atividades comerciais e de prestação de 

serviços. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Quadro IV - EIXO NOVA CURITIBA - ENC / VIA CENTRAL E OUTRAS VIAS 

-Nota (6) - Nos terrenos com testada para a Via Central, nas edificações de 

uso misto, o coeficiente de aproveitamento poderá ser 2,5 (dois vírgula 

cinco), desde que utilizem no mínimo coeficiente 0,5 (meio) para atividades 

comerciais e de prestação de serviços. 

 

Proposta 31: 



 

Frente Mobiliza Curitiba 
Rua Des. Ermelino de Leão, 15, cj 72. Curitiba - PR, Brasil. CEP: 80.410-230 

Fone/fax: 55 41 3232 4660 

Quadro V - EIXO NOVA CURITIBA - ENC / VIAS EXTERNAS - Nota (4) - Para 

habitação coletiva poderá ser acrescido no máximo 1,0 coeficiente desde que a 

densidade seja igual ou superior a 300 (trezentas) habitações/hectare. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Quadro V - EIXO NOVA CURITIBA - ENC / VIAS EXTERNAS - Nota (4) - 

Para habitação coletiva poderá ser acrescido no máximo 0,5 coeficiente 

desde que a densidade seja igual ou superior a 300 (trezentas) 

habitações/hectare. 

 

Proposta 32: 

Quadro XII - EIXOS CONECTORES OESTE 1, 2, 3 e 4  - ECO-1, ECO-2, ECO-

3 e ECO-4 - usos de habitação coletiva, habitação institucional, habitação 

transitória 1, empreendimento inclusivo de habitação de interesse social, 

comunitário 1 e 2, comunitário 3, comércio e serviço vicinal, de bairro e setorial 

tem coeficiente de aproveitamento básico igual a 1,5.  

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Quadro XII - EIXOS CONECTORES OESTE 1, 2, 3 e 4  - ECO-1, ECO-2, 

ECO-3 e ECO-4 - usos de habitação coletiva, habitação institucional, 

habitação transitória 1, empreendimento inclusivo de habitação de interesse 

social, comunitário 1 e 2, comunitário 3, comércio e serviço vicinal, de bairro 

e setorial tem coeficiente de aproveitamento básico igual a 1.  

 

Proposta 33: 

Quadro XIII - EIXOS CONECTORES LESTE 1, 2 3 - ECL-1, ECL-2 e ECL-3 - 

usos de usos de habitação coletiva, habitação institucional, habitação 

transitória 1, empreendimento inclusivo de habitação de interesse social, 

comunitário 1 e 2, comunitário 3, comércio e serviço vicinal, de bairro e setorial 

tem coeficiente de aproveitamento básico igual a 1,5.  

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Quadro XIII - EIXOS CONECTORES LESTE 1, 2 3 - ECL-1, ECL-2 e ECL-3 - 

usos de usos de habitação coletiva, habitação institucional, habitação 
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transitória 1, empreendimento inclusivo de habitação de interesse social, 

comunitário 1 e 2, comunitário 3, comércio e serviço vicinal, de bairro e 

setorial tem coeficiente de aproveitamento básico igual a 1.  

 

Proposta 34: 

Quadro XXVIII - ZONA DE USO MISTO DO VALE DO PINHÃO - ZUMVP - 

Nota (1) - Os coeficientes de aproveitamento podem ser cumulativos, até o 

máximo de 3 (três), sendo 1 para cada tipo diferente de uso. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Quadro XXVIII - ZONA DE USO MISTO DO VALE DO PINHÃO - ZUMVP - 

Nota (1) - Os coeficientes de aproveitamento podem ser cumulativos de 

forma onerosa, até o máximo de 3 (três), sendo 1 para cada tipo diferente de 

uso. 

 

Proposta 35: 

Quadro XXVII - ZONA DE USO MISTO 3 - ZUM-3 - usos de habitação coletiva 

e habitação transitória tem coeficiente de aproveitamento básico igual a 2. 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Quadro XXVII - ZONA DE USO MISTO 3 - ZUM-3 - usos de habitação 

coletiva e habitação transitória tem tem coeficiente de aproveitamento básico 

igual a 1. 

 

 

III. DOS PEDIDOS 

 

Em face do exposto, a Frente Mobiliza Curitiba requer: 

 

a) Acolhimento das propostas; 

 

b) Posteriormente, a alteração da redação original com a incorporação 

das propostas enviadas pela frente; 
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c) Por fim, requer-se a apresentação de cronograma de tramitação do 

Projeto de Lei na Câmara Municipal de Curitiba, onde conste: a. 

designação de audiências públicas; b. realização de Oficinas para 

enfrentar as propostas do projeto de lei e de alteração que venham a 

ser apresentados. 

 

Desde já agradecemos a atenção. 

Cordialmente, 

 

 

Alice Dandara de Assis Correia 

Terra de Direitos 

 

Lorreine Vaccari 

Sindarq/PR 
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LISTA DE INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM A FRENTE MOBILIZA CURITIBA 

 

● ASSEMBLEIA POPULAR 

● ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA 7 DE SETEMBRO 

● ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILAS ESPERANÇA E NOVA CONQUISTA 

● ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM ELDORADO 

● ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AMIGA DAS VILAS 

● CÂMARA REGIONAL BOQUEIRÃO (CRB) 

● MOVIMENTO NACIONAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (MNPR) 

● MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA POR MORADIA (MNLM) 

● MOVIMENTO POPULAR POR MORADIA (MPM) 

● MOV. DE MORADIA MINHA CASA MINHA VIDA NOSSA LUTA NOSSA 

HISTÓRIA 

● LABORATÓRIO DE URBANISMO E PAISAGISMO DA UTFPR 

● SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS/PR (SINDARQ/PR) 

● SINDICATO DOS TRABALHADORES EM URBANIZAÇÃO/PR 

(SINDIURBANO) 

● ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ ( APUFPR/ S. SIND. do ANDES-SN) 

● NÚCLEO CURITIBA DO OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES/UFPR 

● AMBIENS COOPERATIVA 

● CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAUJO (CEFÚRIA) 

● CENTRO DE ESTUDOS, DEFESA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (CEDEA) 

● COLETIVO PRÁXIS 

● CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL (CRESS/PR) 

● INSTITUTO DEMOCRACIA POPULAR 

● TERRA DE DIREITOS 

● INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL (IAB) 

● RELATORIA DO DIREITO HUMANO À CIDADE DA PLATAFORMA DESCHA 

BRASIL 

● FORUM DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA/UFPR 

● UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES (UBM) 

 

 


