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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 22 de dezembro de 2016 
Veiculação: 22 de dezembro de 2016

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXI Nº 1112

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS
LEI COMPLEMETAR N°064/2016

Dispõe sobre o Instrumento Urbanístico de Concessão Onerosa do Direito de Construir.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O Município poderá outorgar onerosamente o exercício do direito de construir, mediante contrapartida financeira a ser 
prestada pelo beneficiário, conforme disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - 
Estatuto da Cidade - e de acordo com os critérios e procedimentos definidos.
Parágrafo único. As áreas previstas para a possibilidade de aplicação do instrumento de Outorga Onerosa do Direito de Cons-
truir são: a Zona Central Estendida, Zona de Densificação, Vias de Adensamento e Centros de Célula mapeados de acordo com 
Legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 2º A outorga onerosa do direito de construir é a concessão emitida pelo Município, para a liberação de se edificar acima dos 
coeficientes urbanísticos básicos, estabelecidos na lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, no que diz respeito à taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento.

Art. 3º Os recursos auferidos com a outorga onerosa deverão ser direcionados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social.

Art. 4º O preço do metro quadrado de área acima dos parâmetros básicos estabelecidos será:
I – 3% do valor do Custo Unitário Básico do Setor da Construção Civil - CUB conforme tabela estabelecida pelo Sindicato da In-
dústria da Construção Civil no Estado do Paraná - SINDUSCON, quando se tratar de aumento do coeficiente de aproveitamento, 
sobre a metragem excedente.
II – 0,5 vezes o valor do metro quadrado de terreno, atualizado e a ser estabelecido pelo setor de avaliação do Município confor-
me valores de venda praticados no mercado, para cada metro quadrado excedente a ser utilizado, quando tratar-se de aumento 
de taxa de ocupação.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. 
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMETAR N°065/2016
Dispõe sobre o Sistema Viário do Município de Guarapuava e revoga o Anexo I da Lei nº 2.074, de 23 de novembro de 2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A presente Lei dispõe sobre o Sistema Viário do Município de Guarapuava, e tem por objeto:
I - Classificar as vias municipais, em observância à Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro;
II - Definir os dimensionamentos mínimos das seções transversais das vias municipais;
III - Estabelecer diretrizes para a expansão do sistema viário.

Art. 2º Ficará sujeita ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver interação com a matéria nela regulamenta-
da, a aprovação e implantação de:
I - Novas vias e loteamentos;
II - Intervenção no sistema viário municipal.
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Art. 3º Os termos técnicos e definições estabelecidas para os efeitos desta Lei são os constantes do Anexo V - Dos Termos Téc-
nicos, parte integrante e complementar desta Lei.

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS

Seção I
Das Vias Urbanas
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, as Vias Urbanas são classificadas, segundo a funcionalidade que exercem na malha viária, de 
acordo com o disposto a seguir:
I - Via de trânsito rápido: aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intersecções em nível, sem acessi-
bilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;
II - Via arterial: aquela caracterizada por interseções em nível, formando a principal estrutura viária da cidade, com acessibilidade 
aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais, possibilitando o trânsito entre as suas regiões e está subdividida em:
a) via arterial I ou principal: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo ou rotatória, 
sem restrição de acessibilidade aos lotes lindeiros e acesso preferencial a via de trânsito rápido, vias arteriais secundárias e/ou 
demais vias; 
b) via arterial II ou secundária: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo ou rotatórias, 
com acessibilidade aos lotes lindeiros e preferencialmente às vias arteriais principais e demais vias, interligando diferentes regi-
ões da cidade;
III - Via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito 
rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade e subdivide-se em:
a) via coletora I ou principal: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que permita acessibilidades às vias coletoras se-
cundárias de diferentes regiões e/ou dentro de uma mesma região da cidade para as vias arteriais principais ou secundárias;
b) via coletora II ou secundária: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias 
locais, possibilitando o trânsito dentro de uma mesma região da cidade;
IV - Via local: aquela caracterizada por interseções em nível, destinada preferencialmente ao acesso local ou a áreas restritas;
V- Travessa: via com características locais, sendo admitida quando não comprometer a continuidade da malha viária, com com-
primento máximo, correspondente, de até três quadras;
VI- Acesso viário: consiste na via pública, não caracterizado como de acesso restrito ou privado, sem saída, com dispositivo de 
retorno admitido para um comprimento máximo de 120 metros;
VII - Via de pedestre: compreendida por escadarias com rampas, rampas, passarelas elevadas e caminhos destinada à circula-
ção de pedestres, que permitem, eventualmente, a circulação de pequenos veículos prestadores de serviços de utilidade pública, 
podendo ser exclusiva ou inserida nas outras categorias de vias;
VIII - Ciclovia:pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum;
IX - Ciclofaixa:parte da pista de rolamento destinada à circulação de ciclos, delimitada por sinalização específica;
X - Canaleta: via de acesso aos lotes lindeiros ou específica para deslocamento do transporte coletivo, podendo ser exclusiva ou 
inserida nas outras categorias de vias.

Art. 5º A identificação da classificação das vias urbanas e diretrizes de expansão estão descritas e representadas no Anexo I - 
Mapa de Classificação Funcional das Vias Urbanas, Diretrizes de Expansão do Sistema Viário e Quadro de Classificação das 
Vias, partes integrantes e complementares desta Lei.
Seção II
Das Vias Rurais

Art. 6º Para os efeitos desta Lei, as Vias Rurais serão classificadas em:
I - Rodovia:via rural pavimentada;
II - Estrada: via rural não pavimentada.
a) estrada principal - permite o deslocamento entre a malha viária urbana e rodovia até outros municípios, distritos e localidades;
b) estrada secundária - estabelece ligações entre localidades e distritos, permitindo a articulação entre a malha vicinal e as es-
tradas principais;
c) estrada vicinal - caracteriza-se por baixo volume de tráfego e permite a ligação entre localidades próximas e propriedades 
rurais.

Art. 7º São consideradas Vias Rurais:
I - Rodovia Federal: a exemplo da BR-277, exceto trecho dentro da área urbana;
II - Rodovias Estaduais: a exemplo das PR-466 e PR 170 e ainda outras identificadas nos demais distritos, exceto trecho dentro 
da área urbana;
III - Rodovia Municipal: A exemplo da Estrada ao Distrito do Guairacá;
IV - Estrada: todas as demais vias rurais.
Seção III
Da Alteração Da Classificação Das Vias Municipais

Art. 8º A classificação das vias do Sistema Viário Municipal poderá ser alterada, mediante análise técnica a ser efetuada pelo Mu-
nicípio através de suas secretarias municipais competentes, ouvido e informado o COMUTRA - Conselho Municipal de Trânsito, 
Transporte e Sinalização viária, desde que mantida a classificação funcional estabelecida no artigo 4º desta Lei.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, através dos Projetos de Loteamento e de possíveis 
aberturas de novas vias, estabelecer as diretrizes de continuidade e classificação funcional, consultados os órgãos afins, confor-
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me a necessidade.
CAPÍTULO III

DOS PASSEIOS, MEIOS-FIOS, CALÇADAS, ACESSOS PARA VEÍCULOS E CHANFROS

Art. 9º As calçadas das vias urbanas deverão ser delimitadas por meios-fios, devendo obedecer aos padrões estabelecidos em 
legislação específica vigente.

Art. 10. Em nenhuma hipótese será admitido o estacionamento de veículos sobre o passeio e/ou sobre a extensão da calçada, 
sendo que o acesso de veículos às edificações segue o estabelecido no Código de Obras e demais parâmetros estabelecidos 
em legislações pertinentes.

Art. 11. Poderão ser admitidos em determinados horários e em determinadas extensões o uso de parte da calçada para decks, 
mesas e serviços de restaurantes, lanchonetes e afins, mediante projeto a ser aprovado pela Secretaria de Habitação e Urbanis-
mo e desde que a faixa de passeio de no mínimo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) não seja prejudicada.
§ 1º. Em nenhuma hipótese poderá ser admitido o uso da calçada ou passeio para a execução de serviços que não os previstos 
no Art. 11, e ainda o uso de luminosos, outdoors, marketing e placas, que não as de sinalização viária.
§ 2º Uso de Bancos e/ou outros equipamentos para convivência de moradores e vizinhança e ainda paisagismo, deverá ser 
orientado pelo Deapro, que poderá liberar e/ou  restringir sua utilização.

Art. 12. Deverá ser previsto chanfro de esquina nos muros, nos gradis e nas edificações conforme o Anexo III.

CAPÍTULO IV
DAS VIAS PÚBLICAS

Art. 13. O número de pistas e de faixas de tráfego assim como implantação de canteiros centrais, ilhas, rótulas, estacionamentos, 
larguras especiais para polos geradores de tráfego, sentidos de tráfego, localização de semáforos entre outras questões relativas 
à engenharia de tráfego, serão definidas pelo pela Secretaria de Trânsito Municipal - SETRAM ou órgão afim, podendo ser ouvido 
o COMUTRA.

Art.14. É facultado ao Município a aceitação ou não de pavimentação articulada, utilizando pedras irregulares ou paralelepípe-
dos, podendo vir a ser admitida em apenas em travessas e acessos viários.

Art. 15. O uso da via pública para a instalação de trailer, container, foodtruck e similares, deverá ter uma permissão prévia da 
SETRAM. 
 

CAPÍTULO V
DO DIMENSIONAMENTO DAS VIAS MUNICIPAIS

Seção I
Do Dimensionamento Geométrico Das Vias Urbanas

Art. 16. O dimensionamento da seção transversal das vias urbanas, deverá obedecer ao contido no Anexo II, parte integrante e 
complementar desta Lei.

Art. 17. Para o sistema viário urbano, as declividades longitudinais máximas e mínimas serão respectivamente 15% (quinze por 
cento) e 1% (um por cento).
Parágrafo único. Situações específicas em que não haja a possibilidade do cumprimento da declividade exigida no caput deste 
artigo, poderá ser permitida declividade superior mediante aprovação do órgão competente do Município e para tanto, poderão 
ser exigidas obras suplementares.

Art. 18. As vias locais, travessas e acessos viários sem saída deverão apresentar retornos tipo cul de sac com diâmetro mínimo 
de 20,00 (vinte) metros ou tipo “T” de 24,00 (vinte e quatro) metros por 10,00 (dez) metros em relação aos alinhamentos prediais.
Parágrafo único. Nos casos em que não se possa observar o definido no caput deste artigo, sua implantação somente poderá 
ser aprovada mediante deliberação prévia do órgão competente do Município.
Seção II
Do Dimensionamento Geométrico Das Vias Rurais

Art. 19. O dimensionamento mínimo da seção transversal das vias rurais segundo sua classificação, exceto as rodovias federais 
e estaduais, deverá obedecer ao contido no Anexo IV - Seção Transversal das Vias Rurais.

Art. 20. Para o sistema viário rural, as declividades longitudinais máximas e mínimas serão respectivamente15% (quinze por 
cento) e 1% (um por cento).
Parágrafo único. Situações específicas em que não haja a possibilidade do cumprimento da declividade exigida no caput deste 
artigo, poderá ser permitida declividade superior mediante aprovação do órgão competente do Município. Para tanto, poderão 
ser exigidas obras suplementares.

Art. 21. O Município deverá através das secretarias municipais a exemplo da Secretaria de Habitação e Urbanismo, Secretaria 
de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Trânsito, juntamente com os conselhos afins, providenciar o mape-
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amento das vias rurais, com a sua devida classificação e denominações.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES PARA A EXPANSÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL

Art. 22. As diretrizes para expansão do sistema viário urbano constam no Anexo I - Mapa de Classificação Funcional das Vias Ur-
banas, Diretrizes de Expansão do Sistema Viário Básico e Quadro de Classificação das Vias e terão que ser observadas quando 
da aprovação e implantação de novos loteamentos.
§ 1º Para as vias existentes, o dimensionamento estabelecido conforme a funcionalidade, nem sempre poderá ser atendido, sen-
do que a municipalidade, através de seus órgãos técnicos deverá estabelecer as possibilidades de adequações e alargamentos, 
considerando recuos frontais obrigatórios, edificações existentes, desapropriações necessárias, dentre outros.
§ 2ºAs diretrizes têm o objetivo de demonstrar as continuidades previstas, sendo que as continuidades definitivas dependerão 
dos levantamentos topográficos pertinentes, bem como das condições ambientais e de solo, mediante os projetos municipais a 
serem aprovados, bem como os de loteamentos, onde deverão ser definidos as vias, sua classificação e seus dimensionamentos 
nas fases de consulta prévia e anteprojeto de loteamento.
§ 3º Os trâmites, os critérios, a forma de apresentação e as peças técnicas a serem apresentadas nos projetos de aberturas de 
vias, projetos de pavimentação, projetos de galerias de águas pluviais serão definidos pela Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo.
§ 4º As vias urbanas a serem implantadas deverão preferencialmente garantir a continuidade das existentes e serão determina-
das a partir de projetos do Município de Guarapuava e ainda de projetos de Loteamentos submetidos à aprovação na Secretaria 
Municipal de Habitação e Urbanismo.

Art. 23. Na apresentação dos projetos de pavimentação serão determinados os dimensionamentos específicos das vias como: 
calçadas, estacionamentos, faixa de rolamento, entre outros, conforme o disposto no Anexo II, parte integrante desta Lei.
Parágrafo único. Os projetos de pavimentação deverão ser submetidos à aprovação do Município, à Secretaria Municipal de Ha-
bitação e Urbanismo, através do Departamento de Aprovação de Projetos - DEAPRO, que a qualquer tempo poderá se reportar 
às demais secretarias e SURG, para subsídio à análise, devido à disponibilidade de quadro técnico competente para análise dos 
projetos.

Art. 24. Deverá ser determinado junto aos órgãos técnicos competentes da municipalidade e ainda das concessionárias dos 
serviços urbanos as faixas nas calçadas e vias correspondentes a cada um dos serviços a exemplo do posteamento, rede de 
água, rede de esgoto dentre outros.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O Mapa de Classificação Funcional das Vias Urbanas, Diretrizes de Expansão do Sistema Viário Básico e Quadro de 
Classificação das Vias - Anexo I poderá ser alterado pelo Poder Executivo através de Decreto, para fins de inclusão de novos 
parcelamentos do solo, alteração da classificação funcional da via ou intervenções no sistema viário desde que fundamentados 
nos critérios técnicos contidos na presente lei.
Parágrafo único. Para as áreas urbanas dos demais distritos do Município de Guarapuava, deverão ser elaboradas as classifica-
ções funcionais, os dimensionamentos, as previsões de alargamento, as previsões de continuidade e as diretrizes para as novas 
vias pelas secretarias competentes atendido o que couber previsto nesta legislação, até a elaboração das legislações especificas 
de cada uma das áreas urbanas.

Art. 26. Constituem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:
I - Anexo I - Mapa 01 de Classificação Funcional das Vias Urbanas e Diretrizes de Expansão do Sistema Viário Básico e Mapa 
02 Das Vias de Adensamento e Passíveis de Alargamento.
II - Anexo II: Do Dimensionamento Geométrico das Vias Urbanas e Quadros de Classificação das Vias Urbanas segundo Clas-
sificação Funcional;
III - Anexo III: Tabela de Chanfros nas Esquinas;
IV - Anexo IV: Do Dimensionamento Geométrico das Vias Rurais;
V - Anexo V: Dos Termos Técnicos e Definições.

Art. 27. Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, quando não forem observadas as 
normas desta Lei.

Art. 28. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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ANEXO II
Da Classificação das Vias

Do Dimensionamento Geométrico Das Vias Urbanas
I - Via de trânsito rápido: as geometrias longitudinais e seção transversal das pistas da Via de Trânsito Rápido devem seguir as 
normas e recomendações de projetos do DNIT, DER/PR.
II - Caixa da Via: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, 
ilha e canteiro central.

Observações:
A critério do órgão competente do Município poderão ser exigidas ou mantidas larguras de caixas de vias maiores para possibi-
litar a continuidade e a integridade do traçado da malha viária urbana.
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Prevalecem as larguras existentes, no caso de larguras maiores que as mínimas.

A largura de uma nova via que constituir prolongamento de outra já existente ou projetada não poderá ser inferior à largura desta 
última.
III - Pista de rolamento: parte da via, normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores 
ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

Observações:
As larguras mínimas das pistas de rolamento correspondem às apresentadas quando do projeto de pavimentação ao Município. 
A critério do Município poderá ser exigida a execução pelo empreendedor do loteamento maiores larguras conforme a hierarquia 
da via.

Poderá ser exigida a projeção de canteiro central, conforme critério do Órgão Competente do Município.

IV - Faixa de Rolamento: subdivisão da pista de rolamento visando disciplinar a circulação de veículos.

Observação:
Em condições especiais, admite-se larguras variando entre 2,50m e 4,00m.
V - Faixa de Estacionamento: parte da caixa de rolamento, devidamente sinalizada, destinada à imobilização de veículos por 
tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros

VI - Raio de bordo: raio a ser utilizado nas interseções, ou seja, local onde deverá ser implantado os meios-fios de bordo da pista 
no cruzamento.

VII - Calçada: área existente entre o meio-fio e o alinhamento predial, normalmente, segregadas e em nível diferente da superfície 
destinadas à circulação de veículos.
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VIII - Passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, 
livre de interferências, destinada a circulação exclusiva de pedestres e excepcionalmente, de ciclistas.

Observações: 
Prevalecem os alinhamentos existentes, no caso de larguras maiores que as mínimas.

Para cada tipo de via, o passeio deverá seguir o modelo padrão estabelecido em legislação específica.

Deverá ser acrescentado, uma largura mínima de 0,60m (sessenta centímetros), para a previsão de área de serviços, exceto 
para calçadas com largura superior a 3,00m (três metros) que deverá possuir faixa de no mínimo 0,80m (oitenta centímetros).

Na faixa de calçadas será exigido a execução de passeios com largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
após faixa de serviço de 65 (sessenta e cinco) centímetros do meio-fio, de acordo com padrão estabelecido no Código de Obras, 
devendo fazer parte do projeto de pavimentação de vias quando tratar-se de projetos de loteamentos.

IX - Faixa de Domínio: superfície lindeira às vias urbanas e rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão 
ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via.

X - Faixa não edificável: superfície lindeira, em ambos os lados da faixa de domínio, não edificável, podendo ser utilizada para a 
implantação da via arterial I ou principal, mediante análise do órgão competente.
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(1) Prevalecem os alinhamentos existentes no caso destes definirem larguras maiores que as mínimas.
Demais especificações, como o traçado; a drenagem; a pavimentação; a sinalização e obras complementares das vias deverão 
atender às especificações técnicas atualizadas da ABNT, DNIT, DENATRAN e CONTRAN, assim como as leis e regulamenta-
ções atualizadas municipais.
(2) Distância entre os alinhamentos prediais, ou, no caso das ciclovias e ciclofaixas a largura total das mesmas, incluindo faixas 
de proteção e sinalização horizontal.
(3) Distância entre os espelhos de meios fios dos bordos da pista de rolamento, ou, no caso das vias de pedestres e ciclos, a 
largura livre de meios fios e linhas de sinalização de bordos. 
(4) Bordos com ou sem meios fios.
XI - Canaleta: deverá ter a largura mínima conforme sua utilização, sendo que a faixa de rolamento exclusivo para transporte 
coletivo terá dimensões entre 3,25m (três metros e vinte e cinco centímetros) a 3,50m (três metros e cinquenta centímetros).

ANEXO III
Tabela de Chanfros nas Esquinas

SIGLAS:
R=comprimentodareduçãodas testadas
α= ângulo do vérticedaesquina
C=chanfro

ANEXO IV
Do Dimensionamento Geométrico Das Vias Rurais

Observações:
Prevalece a faixa de domínio existente, no caso de larguras maiores que as mínimas.

Faixa de domínio: Superfície lindeira às vias rurais (estradas e rodovias), delimitadas por lei específica e sob responsabilidade 
do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via.
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Faixa não edificável: Superfície lindeira, em ambos os lados da faixa de domínio, não edificável, porém passível de utilização 
agropecuária. 

ANEXO V
Dos Termos Técnicos e Definições

Para efeitos desta Lei adotam-se os seguintes termos técnicos, respectivas definições e representação ilustrativa dos elementos 
da seção transversal de via urbana:
ACESSO: dispositivo que permite o ingresso de veículos e pedestres a logradouros e propriedades;
ACESSO VIÁRIO: via pública de acesso sem saída com dispositivo de retorno;
ACOSTAMENTO: parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso 
de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim;
ÁREA URBANA: área demarcada por perímetro urbano, aprovado por lei municipal;
BAIRRO: cada uma das partes em que se pode dividir a área urbana municipal - cidade - preferentemente com fins administrati-
vos, de planejamento e de prestação de serviços locais e para melhor orientação das pessoas;
CAIXA DA VIA: distância entre os lotes lindeiros situados em lados opostos da via;
CAIXA DE ROLAMENTO: distância entre os meios-fios e/ou sarjetas da via;
CALÇADA: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao 
trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins;
CANTEIRO CENTRAL: obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por 
marcas viárias (canteiro fictício);
CLASSIFICAÇÃO DE VIAS: identificação e agrupamento de vias que apresentam características similares, segundo determina-
do critério;
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE VIAS: identificação e agrupamento de vias segundo as funções principais que exercem na 
malha viária, que envolve a circulação (mobilidade) e a acessibilidade de veículos, ciclistas e pedestres;
CONTORNO URBANO: trecho de rodovia federal, estadual ou municipal, principalmente em área de expansão urbana ou em 
área rural, com função de desviar o trânsito de áreas urbanas;
ESTACIONAMENTO: espaço público ou privado destinado a guarda ou estacionamento de veículos, constituído pelas áreas de 
vagas e circulação;
ESTRADA: via rural não pavimentada, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro;
FAIXA DE DOMÍNIO: superfície lindeira às vias urbanas e rurais, delimitada por lei específica e sobresponsabilidade do órgão ou 
entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via;
FAIXA DE ESTACIONAMENTO: parte da caixa de rolamento, devidamente sinalizada, destinada à imobilização de veículos por 
tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros;
FAIXA DE ROLAMENTO: subdivisão da pista de rolamento visando disciplinar a circulação de veículos;
FAIXA NÃO EDIFICÁVEL: faixa lindeira à rodovia não edificável;
FAIXA DE ROLAMENTO ADJACENTE AO MEIO-FIO: parte da pista de rolamento que faz limite com o meio-fio;
FAIXA DE ROLAMENTO NÃO ADJACENTE AO MEIO-FIO: parte da pista de rolamento que não se limita com o meio-fio;
INCLINAÇÃO TRANSVERSAL: relação percentual entre a diferença das cotas altimétricas de dois pontos opostos na largura de 
caixa ou de pista de rolamento e a sua distância horizontal;
INTERSEÇÃO: todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, 
entroncamentos ou bifurcações;
INTERVENÇÃO: programa, projeto ou ação visando reestruturação, requalificação ou reabilitação viária;
LOGRADOURO PÚBLICO: espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, tais 
como caixas de rolamento e estacionamento em via pública ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de 
lazer, calçadões;
LOTE LINDEIRO: aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita;
LOTEAMENTO: subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;
MALHA VIÁRIA URBANA: conjunto das vias existentes da área urbana, geralmente associadas à infraestruturas/serviços públi-
cos (arborização pública, iluminação pública, rede de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto, rede de drenagem, rede 
de energia elétrica, rede de telefonia e fibra ótica, rede de transporte coletivo, etc.);
MEIO-FIO: arremate entre o plano da calçada e o da caixa de rolamento de um logradouro;
PASSEIO: parte da calçada livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres, incluindo ciclistas não mon-
tados, devendo observar a Norma Técnica Brasileira NBR nº 12.225, de 1990, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT;
PARADA: imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembar-
que de passageiros;
PERÍMETRO URBANO: linha de demarcação da área urbana;
PISTA DE ROLAMENTO: parte da caixa de rolamento destinada à circulação de veículos;
PLANO DIRETOR: instrumento técnico-legal básico que define, a partir de diagnóstico, conjunto de diretrizes e propostas, ações 
e investimentos voltados à promoção do desenvolvimento municipal, com participação e controle social;
RODOVIA: via pavimentada na área rural;
RODOVIA ESTADUAL: via pavimentada na área rural, sob jurisdição/responsabilidade do governo estadual, conforme dispõe o 
Código de Trânsito Brasileiro, e também em área urbana se não houver desvio de trânsito rodoviário por via que contorna a área 
urbana;
RODOVIA FEDERAL: via pavimentada na área rural, sob jurisdição/responsabilidade do governo federal, conforme dispõe o 
Código de Trânsito Brasileiro, e também em área urbana se não houver desvio de trânsito rodoviário por via que contorna a área 
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urbana;
RODOVIA MUNICIPAL: via pavimentada na área rural, sob jurisdição/responsabilidade do governo municipal, conforme dispõe 
o Código de Trânsito Brasileiro, e também em área urbana se não houver desvio de trânsito rodoviário por via que contorna a 
área urbana;
SARJETA: escoadouro superficial de águas pluviais nos logradouros públicos;
SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA: representação esquemática da largura da caixa da via, que poderá ser composta por: acosta-
mento, caixa de rolamento, calçadas, canteiro central, faixa de rolamento, faixa de estacionamento, passeios, pista de rolamento, 
etc. (ver representação ilustrativa);
SISTEMA VIÁRIO BÁSICO URBANO: parte integrante do sistema viário municipal, localizada em área urbana, constituída de 
vias arteriais e vias coletoras;
SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL: conjunto das vias no território do município com respectiva classificação, dimensionamento e de-
finição de diretrizes para a expansão do sistema viário básico, visando à organização do trânsito de veículos, pessoas e animais;
TRÂNSITO: movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres;
TRECHO: segmento de via, delimitado por demais vias, e similares, transversais ou paralelos;
VIA: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento e canteiro 
central;
VIA E ÁREA DE PEDESTRE: via, ou conjunto de vias, praças, largos, etc., destinados à circulação prioritária de pedestres;
VIA MUNICIPAL: via urbana ou via rural sob a jurisdição/responsabilidade do município;
VIA RURAL: estrada e rodovia, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro;
VIA URBANA: trecho de rodovia e/ou estrada, rua, avenida, viela, ou caminho e similares aberto à circulação pública, situado na 
área urbana, caracterizado principalmente por possuir imóveis edificados ao longo de sua extensão.

LEI COMPLEMETAR N°066/2016
Dispõe sobre o Código de Obras do Município de Guarapuava 
e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Código de Obras do Município de Gua-
rapuava, o qual estabelece normas para elaboração de proje-
tos e execução de obras, em seus aspectos técnicos, estrutu-
rais e funcionais.
Parágrafo único. Todos os projetos de obras e instalações 
deverão estar de acordo com este Código, com a legislação 
vigente sobre Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Plano 
Diretor do Município de Guarapuava e Lei do Sistema Viário.

Art. 2º Toda obra de construção, ampliação e restauração, de 
iniciativa pública ou privada, somente poderá ser executada 
após concessão do Alvará de Licença para Construção pelo 
órgão competente do Município.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata o artigo ante-
rior inclui as seguintes obras:
I -  Obra de construção de qualquer natureza;
II -  Obra de ampliação de edificação;
III -  Obra de demolição de edificação de qualquer nature-
za;
IV -  Obra de pavimentação e obras de arte;
V -  Obra de construção/instalação de antenas de teleco-
municações;
VI -  Obra de rede subterrânea;
VII -  Instalação de “stand” de vendas, containers e outros 
serviços de apoio às construções;
VIII -  Canalização de cursos d´água no interior dos lotes;
IX -  Implantação de mobiliário urbano;
X -  Implantação de publicidade.

Art. 3º É dispensável a apresentação de projeto e requerimen-
to de expedição de Alvará de Licença para Construção, para:
I - Construção de pequenos barracões provisórios desti-
nados a depósito de materiais durante a construção de edifí-
cios;
II -  Obras de reparos em fachadas quando não compre-

enderem alteração das linhas arquitetônicas;
III -  Stand de vendas de caráter provisório.

Art. 4º Para as edificações existentes serão permitidas obras 
de ampliação desde que atendam as disposições deste Código 
e da legislação vigente sobre Zoneamento, Uso e Ocupação 
do Solo.

Art. 5º Todas as edificações, exceto aquelas destinadas à ha-
bitação de caráter unifamiliar e áreas privativas das edificações 
coletivas, deverão ser projetadas de modo a permitir o acesso, 
circulação e utilização por pessoas com necessidades espe-
ciais, devendo seguir as orientações previstas em regulamento 
à Norma Brasileira - NBR 9050, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, suas alterações ou outra que venha 
a substituí-la.

Art. 6º Os termos técnicos utilizados neste Código encontram-
-se definidos no Anexo I, Glossário, parte integrante desta Lei. 

CAPÍTULO II
DOS PROJETOS, LICENÇAS E PRAZOS

Seção I
Da Consulta Prévia

Art. 7º Antes de solicitar a aprovação do projeto, o interessado 
poderá efetivar consulta prévia através de protocolo.
§ 1º Ao interessado cabem as indicações:
I -  Matrícula atualizada do lote;
II -  Natureza da obra (alvenaria, madeira, mista, outros);
III -  Destino da obra (residencial, comercial, industrial, 
etc.).

§ 2º À Prefeitura cabe a indicação das normas urbanísticas 
incidentes sobre o lote, tais como zona, taxas de ocupação e 
permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, altura máxima 
e recuos mínimos.
§ 3º Não serão analisados pré-projetos, croquis, estudos ou 
similares no protocolo de Consulta Prévia. Será emitido o do-
cumento contendo os parâmetros definidos no § 2º.
§ 4º O prazo de validade da Consulta Prévia é de seis meses. 
Se nesse prazo houver modificação na Lei de Zoneamento, 
Uso e Ocupação do Solo, código de obras ou outra legislação 
pertinente deverá proceder com a atualização da consulta.
§ 5º A Consulta Prévia deverá ser respondida no prazo máximo 
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de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo, salvo os ca-
sos que merecerem análise junto ao Conselho do Plano Diretor 
de Guarapuava - CONCIDADE, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente ou outro órgão competente.

Seção II
Da Aprovação de Projeto para Construção
Art. 8º Para análise inicial o requerente poderá apresentar uma 
única via do projeto arquitetônico, sendo que após as corre-
ções, quando houver, deverá ser reapresentado o projeto em, 
no mínimo, duas vias; uma das quais será arquivada no órgão 
competente da Prefeitura e a outra será devolvida ao requeren-
te após a aprovação, contendo em todas as folhas o carimbo 
“aprovado” e as rubricas dos funcionários encarregados. Todas 
as pranchas deverão estar assinadas pelo proprietário da obra 
e pelos responsáveis do projeto e da execução. 

Art. 9º O proprietário poderá ser representado legalmente pelo 
autor do projeto ou outra pessoa que possua procuração ou 
autorização com firma reconhecida da assinatura no requeri-
mento de abertura do processo de aprovação.
§ 1º Os esclarecimentos técnicos relativos aos projetos de que 
trata o presente artigo, serão fornecidos exclusivamente ao au-
tor do projeto, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal 
de Guarapuava - PMG.
§ 2º O trâmite dos procedimentos relativos à aprovação de pro-
jetos, será atribuição do autor do projeto, responsável técnico 
do projeto, do proprietário legalmente reconhecido ou de pro-
curador formalmente constituído pelo proprietário.

Art. 10. O projeto envolvendo serviços de saúde será submeti-
do à análise por parte da autoridade sanitária competente.

Subseção I
Da Aprovação de Edificações
Art. 11. Para aprovação do projeto de edificação o interessado 
deverá apresentar:
I -  Consulta Prévia para Construção preenchida (se hou-
ver);
II -  Matrícula atualizada (máximo trinta dias) em nome do 
requerente. Se o proprietário da obra não for o proprietário do 
terreno, a Prefeitura exigirá prova de acordo entre ambos, com 
firma reconhecida;
III -  Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica 
do profissional responsável pelo projeto arquitetônico (ART/
RRT);
IV -  Projeto arquitetônico completo de acordo com norma 
que disciplina sobre desenho arquitetônico, em tamanhos A3, 
A2 ou A1, salvo para grandes empreendimentos, onde serão 
admitidas pranchas A0, mediante análise do Departamento de 
Aprovação de Projetos - DEAPRO, contendo:
a)  Planta de Situação na escala adequada, represen-
tando a quadra e ruas lindeiras, lote destacado, com medidas 
conforme matrícula, distância do lote à esquina mais próxima, 
orientação do Norte e ainda, representação de rios, canais e 
outros elementos se houver. A Planta de Situação deverá es-
tar inserida na primeira prancha, no canto superior direito, logo 
acima do selo padrão;
b) Planta baixa de cada pavimento não repetido, na es-
cala 1:50 (um para cinquenta), com as dimensões e áreas de 
todos os compartimentos, dimensões dos vãos de iluminação, 
garagens e áreas de estacionamento, finalidade de cada com-
partimento, especificação dos materiais utilizados, indicação 
das espessuras das paredes, dimensões internas e externas 
totais da obra, traços indicativos dos cortes longitudinais e 
transversais e indicação de cota de nível dos pisos. No caso 

de mais de um pavimento, indicar a área (construída e útil) de 
cada um deles abaixo da legenda da planta baixa;
c) Perfis longitudinal e transversal do terreno, exceto 
quando o terreno for plano, devendo conter essa observação 
no projeto;
d) Cortes transversais e longitudinais na mesma escala 
da planta baixa, com a indicação dos elementos necessários à 
compreensão do projeto como pé-direito, altura das janelas e 
peitoris, perfis do telhado e indicação dos materiais;
e) Elevações das fachadas voltadas para as vias públicas 
na mesma escala da planta baixa;
f) Planta de Implantação com a projeção da edificação 
a construir e das edificações já construídas, se houver, altura 
do muro, grade, se houver, representação do passeio confor-
me legislação vigente, ainda que seja obra de ampliação e/ou 
reforma, e acessos de veículos e pedestres, em escala 1:100 
(um para cem);
g) Planta de Cobertura com indicação dos caimentos, 
inclinação, tipo de telha, indicação de elementos como rufos, 
calhas, poço de luz, chaminés, entre outros, na escala 1:100 
(um para cem). A Planta de Cobertura poderá ser representada 
junto com a Planta de Implantação;
h) Selo padrão do município com quadro estatístico com-
pleto em todas as pranchas, conforme Anexo II.
V -  Fotografia (revelada ou impressa) da frente do imóvel 
objeto da aprovação de projeto, para propiciar apreciação do 
passeio, tendo em vista que o padrão predominante da quadra 
é um dos fatores relevantes da análise;
VI - Certificado de Conclusão de Obras de edificação exis-
tente, se houver, ou Alvará de Licença para Construção de obra 
já iniciada e não finalizada. Caso a obra existente não possua 
regularidade, deverá ser providenciada sua regularização atra-
vés de aprovação de projeto no mesmo ou outro protocolo.
Parágrafo único. Nos casos de projetos para construção de 
edificações de grandes proporções, as escalas mencionadas 
poderão ser alteradas, devendo, contudo, ser consultado pre-
viamente o órgão competente da Prefeitura Municipal.

Subseção II
Da Aprovação de Condomínios Residenciais
Art. 12. Todo condomínio residencial deverá passar por apro-
vação de anteprojeto, onde deverá ser apresentado:
I -  Anteprojeto do condomínio com Planta de Implanta-
ção contendo: a subdivisão dos lotes, com respectivas dimen-
sões, vias de acesso, locação de uma unidade habitacional 
em cada lote e demais informações conforme solicitações do 
departamento competente que se fizerem necessárias para a 
compreensão do projeto;
II -  Parecer Técnico da Companhia de Energia Elétrica 
sobre a viabilidade da execução da rede de energia;
III -  Parecer Técnico da Companhia de Saneamento sobre 
a viabilidade da execução de rede de abastecimento de água e 
rede coletora de esgoto;
IV -  Matrícula atualizada do imóvel;
V -  Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica 
do profissional responsável (ART/RRT);
VI -  Licença prévia ambiental para condomínios com mais 
de 12 (doze) unidades.

Art. 13. De posse do anteprojeto aprovado, o interessado de-
verá proceder com a aprovação do projeto definitivo e, para 
tanto, deverá apresentar os seguintes documentos:
I -  Matrícula atualizada do imóvel;
II -  Anteprojeto aprovado;
III -  Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica 
do profissional - ART/RRT (do projeto arquitetônico, dos proje-
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tos complementares e de execução);
IV -  Projeto de pavimentação e águas pluviais, que será 
analisado e aprovado no mesmo protocolo;
V -  Projeto de rede de iluminação pública (quando tratar-
-se de condomínio com mais de 12 unidades) que será analisa-
do e aprovado no mesmo protocolo;
VI -  Projeto da rede de abastecimento de água e de esgo-
tamento sanitário aprovado pelo órgão competente;
VII -  Projeto da rede de energia elétrica aprovado pelo ór-
gão competente;
VIII -  Termo de compromisso de execução da infraestrutura;
IX -  Cronograma físico-financeiro de execução das obras 
de infraestrutura exigidas assinado pelo proprietário e profis-
sional responsável;
X -  Licença de Instalação e Operação para condomínios 
com mais de 12 (doze) unidades.

Art. 14. Para a emissão de Alvará de Licença para Construção 
das unidades habitacionais em Condomínios, é necessário que 
se apresente certificado de conclusão das obras de infraestru-
tura emitido pelo município.

Seção III
Do Alvará de Licença para Construção
Art. 15. Para emissão do Alvará de Licença para Construção 
será necessário:
I - Duas vias do projeto arquitetônico conforme aprova-
ção anterior, porém sem carimbo da aprovação, onde será pre-
enchido com o número do Alvará correspondente. No caso de 
o alvará ser solicitado concomitantemente com a aprovação do 
projeto, dispensa-se este item e a aprovação deve seguir às 
especificações da seção anterior;
II -  Projetos complementares aprovados pelos órgãos 
competentes, com sua respectiva Anotação ou Registro de 
Responsabilidade Técnica do profissional - ART/RRT;
III -  Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica 
do profissional - ART/RRT da execução;
IV -  Matrícula atualizada (máximo trinta dias) em nome do 
requerente. Se o proprietário da obra não for o proprietário do 
terreno, a Prefeitura exigirá prova de acordo entre ambos, com 
firma reconhecida;
V -  Cartão de numeração predial.
Parágrafo único. Serão exigidos os projetos complementares 
em todas as edificações acima de 100,00m2 (cem metros qua-
drados). Nas edificações acima de um pavimento será exigido, 
no mínimo, o projeto estrutural, e sua respectiva Anotação ou 
Registro de Responsabilidade Técnica do profissional respon-
sável (ART/RRT).

Art. 16. O Alvará de Licença para Construção será válido pelo 
prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua expedição. 
Se a obra não for iniciada dentro do prazo, o Alvará perderá 
sua validade e o interessado deverá solicitar nova aprovação 
de projeto ou revalidação do respectivo Alvará.
Parágrafo único. Para efeito do presente Código, uma obra 
será considerada iniciada, desde que suas fundações estejam 
totalmente construídas, inclusive baldrames.

Art. 17. A fim de comprovar o licenciamento da obra para efei-
tos de fiscalização, o Alvará de Licença para Construção de-
verá ser mantido no local da obra, juntamente com o projeto 
aprovado.

Art. 18. A Prefeitura Municipal terá prazo de no máximo 30 
(trinta) dias para análise, aprovação do projeto e expedição do 
Alvará de Licença para Construção, desde que o projeto apre-

sentado esteja em condições de aprovação.
§ 1º Será realizada análise do projeto arquitetônico e disponi-
bilizada a lista com correções a serem feitas. Caso o processo 
retorne sem correções ou com correções parciais, o mesmo 
será indeferido e arquivado após três retornos.
§ 2º O processo será indeferido e arquivado caso não retorne 
com as devidas correções dentro do prazo de 120 (cento e 
vinte) dias.

Seção IV
Das Normas Técnicas de Apresentação do Projeto
Art. 19. Os projetos somente serão aceitos quando legíveis, 
sem rasuras e colagens, de acordo com as normas usuais, de 
desenho arquitetônico, estabelecidas pela Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas - ABNT.
Parágrafo único. No caso de reforma ou ampliação, deverá ser 
indicado no projeto o que será demolido, construído e conser-
vado, de acordo com convenção descrita em legenda no pro-
jeto.

Seção V
Das Modificações dos Projetos Aprovados
Art. 20. Para modificações em projeto aprovado, como altera-
ção de finalidade, proprietário e profissional responsável, quan-
do não houver alteração da área construída será necessária a 
aprovação das alterações do projeto.
§ 1º O requerimento solicitando aprovação do projeto modifica-
do deverá ser acompanhado de cópia do projeto anteriormente 
aprovado, do respectivo Alvará de Licença para Construção e 
Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica do profis-
sional responsável (ART/RRT) retificado, se for o caso, sendo 
protocolado como Retificação de Projeto.
§ 2º As modificações serão observadas no Alvará de Licença 
para Construção, o qual permanecerá com a mesma numera-
ção emitida anteriormente.

Art. 21. Para modificações em projeto aprovado, com alteração 
de área construída, será necessário solicitar nova aprovação 
de projeto, com a reapresentação da documentação citada nos 
artigos anteriores, sendo protocolado como Substituição de 
Projeto.
Parágrafo único. O projeto aprovado anteriormente, bem como 
o Alvará de Licença para Construção será cancelado, sendo 
substituído por nova aprovação e numeração de Alvará. 

Seção VI
Da Conclusão de Obra
Art. 22. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que se 
proceda a vistoria da Prefeitura e seja expedido o respectivo 
Certificado de Conclusão de Obra.
Parágrafo único. Uma obra é considerada concluída quando ti-
ver condições de habitabilidade, estando em funcionamento as 
instalações hidro sanitárias, elétricas, prevenção de incêndios 
e pânico e demais instalações necessárias, inclusive guarda 
corpo de proteção.

Art. 23. O pedido de conclusão de obra de uma edificação de-
verá ser requerido pelo proprietário ou profissional responsá-
vel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da obra, 
anexando, para tanto:
I - Cópia do Alvará de Licença para Construção;
II -  Projeto arquitetônico aprovado, o qual será devolvido 
ao final do processo;
III -  Laudo de vistoria do corpo de bombeiros, para os ca-
sos em que a lei exija sistema de prevenção contra incêndios.
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Art. 24. Para as edificações situadas em vias pavimentadas, o 
passeio deverá estar executado, de acordo com projeto apro-
vado e com a legislação vigente, no momento da vistoria para 
emissão do Certificado de Conclusão de Obra.
§ 1º Se, no momento da aprovação do projeto, a via não pos-
suir pavimento e após a conclusão da obra a via estiver pa-
vimentada, será obrigatória a execução do passeio conforme 
legislação vigente.
§ 2º Para os casos em que o projeto foi aprovado anterior à Lei 
que dispõe sobre calçadas será obrigatória a execução do pas-
seio conforme legislação vigente para a emissão do Certificado 
de Conclusão de Obras.
§ 3º No caso de obras de reforma e/ou ampliação o passeio 
deverá ser adequado com a legislação vigente.

Art. 25. Por ocasião da vistoria, se for constatado que a edifica-
ção foi construída, ampliada, reconstruída ou reformada em de-
sacordo com o projeto aprovado, o proprietário e/ou responsá-
vel técnico será autuado, de acordo com as disposições deste 
Código, e obrigado a regularizar o projeto, caso as alterações 
sejam passíveis de serem aprovadas, ou fazer demolições ou 
modificações necessárias para regularizar a situação da obra.

Art. 26. Só será concedido Certificado de Conclusão de Obra 
parcial nos seguintes casos:
I -  Quando se tratar de edifício residencial e comercial 
com a possibilidade de utilização de uma parte independente 
da outra;
II -  Quando se tratar de mais de uma edificação no mes-
mo lote.

Seção VII
Das Vistorias
Art. 27. A Prefeitura fiscalizará as diversas obras requeridas, a 
fim de que as mesmas sejam executadas dentro das disposi-
ções deste Código, de acordo com o projeto aprovado.
Parágrafo único. Os funcionários investidos em função fiscali-
zadora terão ingresso a todas as obras, mediante a apresen-
tação de prova de identidade e poderão observar as formali-
dades legais, inspecionar bens e papéis de qualquer natureza 
desde que constituam objeto desta legislação.

Art. 28. Em qualquer período da execução da obra, o órgão 
competente da Prefeitura poderá exigir que lhe seja apresenta-
do projeto e demais documentos pertinentes.

Seção VIII
Da Responsabilidade Técnica
Art. 29. Somente profissionais habilitados, devidamente inscri-
tos na Prefeitura, poderão projetar e/ou executar qualquer obra 
dentro do Município.

Art. 30. Só poderão ser inscritos na Prefeitura, os profissionais 
devidamente registrados nos conselhos regionais de engenha-
ria e arquitetura. 

Art. 31. Na eventualidade de haver a substituição do respon-
sável técnico de uma obra, durante a sua execução, deverá o 
substituído comunicar o fato, por escrito, à Prefeitura, relatan-
do o estágio em que se encontra a obra.
Parágrafo único. A sequência da execução da obra só pode-
rá se dar quando o seu proprietário ou contratante requerer a 
substituição por escrito, mediante a apresentação de Anota-
ção ou Registro de Responsabilidade Técnica do profissional 
responsável (ART/RRT), com a baixa da ART ou do RRT do 
profissional substituído.

Seção IX
Da Licença para Demolição
Art. 32. O interessado em realizar demolição deverá solicitar 
à Prefeitura através de requerimento contendo o endereço e 
área da edificação a ser demolida.
§ 1º Se a edificação a ser demolida estiver no alinhamento pre-
dial, encostada em outra edificação ou estiver uma altura supe-
rior a 5,00m (cinco metros) será exigida a responsabilidade de 
profissional habilitado.
§ 2º Será obrigatória a construção de tapumes e outros ele-
mentos que, de acordo com a Prefeitura, sejam necessários, a 
fim de garantir a segurança dos vizinhos e pedestres.
§ 3º Qualquer edificação que esteja ameaçada de desabamen-
to, deverá ser demolida pelo proprietário e este se recusando a 
fazê-la, será passível de multa, sendo que a Prefeitura poderá 
executar a demolição, cobrando do mesmo as despesas cor-
respondentes, acrescidas de taxa de 20% (vinte por cento) de 
administração.
§ 4º É dispensável a licença para demolição de muros de fe-
chamento com até 2,50m (dois metros e cinquenta centíme-
tros) de altura.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO E SEGURANÇA DAS OBRAS

Seção I
Do Canteiro de Obras
Art. 33. É proibida a permanência de qualquer material de 
construção nos logradouros públicos, bem como a utilização 
destes como canteiros de obras ou depósito de entulhos.
§ 1º No caso da utilização do passeio para depositar material 
de construção, na impossibilidade de fazê-lo dentro do lote, de-
verá obrigatoriamente deixar parte livre destinada ao trânsito 
de pedestres, com largura mínima de 1,50m (um metro e cin-
quenta centímetros).
§ 2º A limpeza do logradouro público deverá ser permanen-
temente mantida pelo proprietário e/ou responsável da obra, 
enquanto a mesma durar e em toda a sua extensão.
§ 3º Quaisquer detritos caídos da obra, bem como resíduos de 
materiais que ficarem sobre qualquer parte do leito do logra-
douro público deverão ser imediatamente recolhidos, sendo, 
caso necessário, feita a varredura de todo o trecho atingido, 
além da irrigação para impedir o levantamento de pó.
§ 4º A não retirada dos materiais ou do entulho autoriza a Pre-
feitura a fazer a remoção do material encontrado em via públi-
ca, dando-lhe o destino conveniente, e a cobrar dos executores 
as despesas correspondentes, acrescidas de taxa de 20% (vin-
te por cento) de administração.

Seção II
Dos Tapumes e Andaimes
Art. 34. Toda e qualquer construção, demolição ou reforma de-
verá estar preferencialmente protegida por tapumes que garan-
tam a segurança de quem transita pelo logradouro.

Art. 35. Os tapumes deverão ter altura mínima de 2,20m (dois 
metros e vinte centímetros), podendo avançar até a metade da 
largura do passeio.
§ 1º A parte livre do passeio não poderá ser inferior a 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros), exceto em casos espe-
ciais em que a largura total do passeio inviabilizar a aplicação 
deste dispositivo, onde deverá ser feito desvio pelo leito carro-
çável da via, providenciando uma rampa provisória, com largu-
ra mínima de 1,00m (um metro) e inclinação máxima de 10% 
(dez por centro), conforme determinado em Norma Brasileira 
- NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, suas alterações ou outra que venha a substituí-la.
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§ 2º Quando os tapumes forem construídos em esquinas, as 
placas de nomenclatura dos logradouros, bem como a sinaliza-
ção de trânsito existente não poderão ser obstruídas pelo tapu-
me, que deverão apresentar canto chanfrado, de acordo com 
Anexo III - Figura 01 de forma a não prejudicar a visibilidade do 
tráfego de veículos.
§ 3º A faixa de passeio, não ocupada por tapume, deverá ser 
mantida conservada e sem obstáculos, para livre trânsito de 
pedestres.
§ 4º Os tapumes deverão retornar à posição original, ou seja, 
no alinhamento predial, quando a obra estiver paralisada.

Art. 36. Os andaimes para construção de edifícios de três ou 
mais pavimentos deverão ser protegidos por telas ou proteção 
similar, de modo a evitar a queda de materiais nos logradouros 
e prédios vizinhos, de acordo com a legislação de segurança e 
medicina do trabalho e normas específicas vigentes.

Seção III
Das Escavações e Aterros
Art. 37. Nas escavações e aterros deverão ser adotadas me-
didas de segurança para evitar o deslocamento de terra nas 
divisas e/ou eventuais danos às edificações vizinhas.
Parágrafo único. No caso de escavações e aterros de caráter 
permanente, que modifiquem o perfil do terreno, o responsável 
legal é obrigado a proteger as edificações lindeiras e o logra-
douro público com obras de proteção contra o deslocamento 
de terra.

CAPÍTULO IV
DAS EDIFICAÇÕES EM GERAL

Seção I
Das Paredes
Art. 38. As paredes externas se construídas na divisa do lote 
deverão ter espessura mínima de 15cm (quinze centímetros).

Art. 39. As paredes de divisa entre apartamentos deverão pos-
suir espessura mínima de 20cm (vinte centímetros).
Parágrafo único. As espessuras de que tratam os artigos 38 e 
39, poderão ser alteradas quando forem utilizados materiais de 
natureza diversa, desde que possuam comprovadamente, no 
mínimo, os mesmos índices de resistência, impermeabilidade 
e isolamento térmico e acústico, conforme o caso.

Seção II
Das Portas, Passagens e Corredores
Art. 40. As portas de acesso às edificações, bem como as pas-
sagens ou corredores, devem ter largura suficiente para esco-
amento dos compartimentos ou setores da edificação a que 
dão acesso.

Art. 41. Quando de uso privativo a largura mínima dos corre-
dores será de 0,80m (oitenta centímetros) e quando de uso 
comum, a largura mínima dos corredores será de 1,20m (um 
metro e vinte centímetros).

Art. 42. Quando houver corredor externo de passagem, entre 
paredes laterais e/ou de fundos (sem abertura) e o muro de 
divisa, a largura do corredor não poderá ser inferior a 1,00m 
(um metro).

Seção III
Das Escadas, Rampas e Elevadores
Art. 43. As escadas de uso comum ou coletivo deverão ter lar-
gura suficiente para proporcionar o escoamento do número de 
pessoas que dela dependem, sendo:

I -  A largura mínima das escadas de uso comum ou cole-
tivo será de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e não inferior 
às portas e corredores de que trata o artigo anterior;
II -  As escadas de uso privativo ou restrito do comparti-
mento, ambiente ou local, poderão ter largura mínima de 0,80m 
(oitenta centímetros);
III -  As escadas deverão oferecer passagem com altura 
mínima nunca inferior a 2,10m (dois metros e dez centímetros);
IV -  Só serão permitidas as escadas em leque ou caracol 
e do tipo marinheiro quando interligar dois compartimentos de 
uma mesma habitação;
V -  As escadas deverão ter seus degraus com altura má-
xima de 0,19m (dezenove centímetros) e largura mínima de 
0,25m (vinte e cinco centímetros), sendo que a relação entre 
estas duas dimensões deverá estar de acordo com a fórmula 
de Blondel 2h+b=63 a 64cm, onde “h” é a altura do degrau e “b” 
a largura;
VI -  As escadas deverão ter patamar intermediário, de pelo 
menos 1,00m (um metro) de profundidade, quando o desnível 
vencido for superior a 2,80m (dois metros e oitenta centíme-
tros) de altura;
VII -  As escadas que atendam a mais de dois pavimentos 
deverão ser de material incombustível.

Art. 44. Para o dimensionamento de escadas e rampas deve-
rão ser observadas todas as exigências da legislação pertinen-
te do Corpo de Bombeiros. 

Art. 45. As rampas de acesso a veículos poderão apresentar 
inclinação máxima de 25% (vinte e cinco por cento).

Art. 46. As rampas para pedestres em estabelecimentos de 
uso coletivo deverão respeitar a Norma Brasileira - NBR 9050, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, suas al-
terações ou outra que venha a substituí-la.

Art. 47. Em todo edifício com mais de 04 (quatro) pavimentos, 
será obrigatória a instalação de pelo menos 01 (um) elevador.
§ 1º O térreo e sobreloja (se houver) contam como pavimento.
§ 2º O subsolo e o último pavimento que for de uso exclusivo 
do penúltimo não contam como pavimento.

Art. 48. Nos edifícios com oito ou mais pavimentos, será obri-
gatória a instalação de, no mínimo, 02 (dois) elevadores.

Art. 49. Os espaços de acesso às portas dos elevadores de-
verão ter dimensão não inferior a 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros), medida perpendicular às portas dos elevadores.

Art. 50. Para todos os edifícios de uso coletivo com mais de um 
pavimento é obrigatória, em projeto, a previsão de espaço para 
o poço do elevador para atendimento da acessibilidade.

Seção IV
Das Marquises, Beirais, Sacadas e Saliências
Art. 51. Os edifícios construídos no alinhamento predial pode-
rão ser dotados de marquises, obedecendo as seguintes ca-
racterísticas:
I -  Serão sempre em balanço;
II -  Terão altura mínima de 2,80m (dois metros e oitenta 
centímetros), contados do nível acabado do passeio;
III -  A projeção da marquise deverá ter, no máximo, 1,20m 
(um metro e vinte centímetros).

Art. 52. As fachadas dos edifícios quando construídas no ali-
nhamento predial, não poderão ter sacadas, floreiras, caixas 
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para ar condicionado, brises e afins.
Parágrafo único. As faces externas das sacadas, terraços e 
varandas, não poderão ter recuo inferior a 0,80m (oitenta cen-
tímetros) do alinhamento predial.

Art. 53. As sacadas, quando paralelas às divisas laterais e de 
fundos, deverão estar recuadas no mínimo 1,50m (um metro 
e cinquenta centímetros) e quando perpendiculares, deverão 
estar recuadas no mínimo 75cm (setenta e cinco centímetros) 
das divisas.
Parágrafo único. As áreas sob sacadas, beirais ou outras pro-
jeções com largura inferior a 1,20m (um metro e vinte centíme-
tros), não contam como área construída.

Art. 54. As fachadas poderão ter saliências não computáveis 
como área construída, projetando-se ou não sobre o recuo 
obrigatório, desde não ultrapassem 20cm (vinte centímetros) 
de projeção.
Parágrafo único. Edificações no alinhamento predial não pode-
rão possuir saliências.

Seção V
Dos Recuos
Art. 55. Os recuos frontais deverão estar de acordo com o dis-
posto na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 56. O subsolo deverá obedecer ao recuo mínimo obrigató-
rio previsto para o pavimento térreo.

Art. 57. Sacadas, floreiras, beirais, terraços e similares pode-
rão ser projetados sobre o recuo frontal obrigatório em largura 
de no máximo 1,20m (um metro e vinte centímetros), com ex-
ceção das edificações no alinhamento predial ou com recuo 
frontal inferior a 2,00m (dois metros).

Art. 58. As áreas destinadas aos recuos frontais poderão ser 
utilizadas nos seguintes casos:
I - Para a implantação de guaritas de no máximo 12,00m2 
(doze metros quadrados);
II -  Para a previsão de área de jardim, escadas, rampas 
que auxiliem no acesso à edificação;
III -  Implantação de cisternas, depósitos de gás e de lixo;
IV -  Toldos, estruturas em policarbonato e materiais simila-
res e de caráter removível poderão ser instalados a título pre-
cário e sua autorização poderá ser cancelada pela Administra-
ção Municipal por critérios técnicos a qualquer momento, sem 
indenização prévia.
Parágrafo único. Os itens contidos nos incisos de I a IV são 
tolerados, devendo conter na prancha de implantação o texto: 
“Removível sem ônus à PMG”.

Art. 59. Os recuos laterais e de fundos das edificações deve-
rão estar de acordo com o Anexo V, Tabela I, parte integrante 
desta lei.

Art. 60. As janelas, quando perpendiculares às divisas, deve-
rão estar recuadas no mínimo 75 cm (setenta e cinco centíme-
tros) das mesmas.

Art. 61. É proibido abrir janelas, portas, fazer eirado, terraço, 
sacada ou varanda, a menos de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) do terreno vizinho, quando paralelas à divisa.
Parágrafo único. Tijolos de vidro serão permitidos nas divisas 
somente como elemento decorativo, e nunca como fonte de ilu-
minação, devendo o proprietário estar ciente de que em qual-
quer tempo o vizinho poderá edificar junto à divisa e conse-

quentemente se perderá a passagem de luz advinda do outro 
lado do lote.

Art. 62. Edificações com três pavimentos ou mais, onde não é 
permitido encostar paredes cegas na divisa, conforme Anexo 
V, Tabela I, deverão prever o acesso para o terceiro piso em 
diante resguardando os recuos obrigatórios.

Art. 63. Os terraços perpendiculares à divisa deverão possuir 
parede com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta cen-
tímetros) e a mesma deverá ser estendida no mínimo 75cm 
(setenta e cinco centímetros) no seu comprimento.

Art. 64. Todas as edificações localizadas no alinhamento pre-
dial, bem como muros e grades deverão obedecer ao chanfro 
de esquina, do térreo aos pavimentos superiores.

Seção VI
Dos Compartimentos
Art. 65. Os tamanhos mínimos, dos compartimentos de habi-
tações unifamiliares e coletivas, estão definidos no Anexo V, 
Tabela II, parte integrante deste Código.

Art. 66. Para efeitos desta Lei, os compartimentos das edifica-
ções são classificados como de:
I - Permanência prolongada: dormitórios, sala de jantar, de es-
tar, de visitas, de jogos, de costura, de estudo, escritórios, co-
zinhas, copas e afins;
II - Utilização transitória: closets, acessos, corredores, esca-
das, sanitários, banheiros, vestiários, despensas, depósitos, 
lavanderias de uso domésticos;
III - Utilização especial: aqueles que, pela sua destinação, não 
se enquadrem nas demais classificações.

Art. 67. Salvo os casos expressos, todos os compartimentos 
de permanência prolongada devem ter aberturas para o exte-
rior.

Art. 68. Para os compartimentos referidos no inciso II do artigo 
66 desta Lei, serão permitidas iluminação zenital e ventilação 
forçada, através de dutos, domos ou similares.

Art. 69. Admitir-se-ão soluções mecânicas de ventilação e ilu-
minação em galerias comerciais, quando não adotadas solu-
ções naturais.

Subseção Única
Dos Poços de Luz e Dutos de Ventilação
Art. 70. Os poços de luz e ventilação deverão ter dimensões 
mínimas de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) da ja-
nela ou porta à parede oposta ou divisa.
§ 1º Em habitações coletivas, quando houver janelas opostas, 
a distância entre elas deverá ser de no mínimo 3,00m (três 
metros), com exceção dos casos onde pelo menos um dos cô-
modos for de utilização transitória e da mesma unidade habi-
tacional, essa distância poderá ser de no mínimo 1,50m (um 
metro e cinquenta centímetros).
§ 2º Em habitações unifamiliares, quando houver janelas opos-
tas, a distância entre elas deverá ser de no mínimo 1,50m (um 
metro e cinquenta centímetros).

Art. 71. Os poços de luz deverão possuir acesso à base para 
que se possa fazer sua manutenção e deverão ser abertos na 
cobertura.

Art. 72. Não serão permitidas janelas nos dutos de ventilação, 
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apenas venezianas.
§ 1º Os dutos verticais de ventilação deverão ter diâmetro mí-
nimo de 0,50m (cinquenta centímetros).
§ 2º Os dutos deverão possuir ligação direta com o exterior e 
não apresentar mudança de direção, exceto no caso de venti-
lação mecânica.

Seção VII
Das Áreas de Estacionamento de Veículos e Acessos
Art. 73. É obrigatória a reserva de espaços para estaciona-
mento ou garagem de veículos, devendo ser observada tabela 
de vagas contida na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do 
Solo vigente.
§ 1º As vagas deverão ter livre acesso, sendo proibido locar 
uma vaga atrás de outra, com exceção de unidades unifami-
liares. Além disso, deverão ser livres de colunas ou qualquer 
outro obstáculo.
§ 2º Nos estabelecimentos com finalidade de: hotel, centro de 
eventos e outro que o Departamento de Aprovação de Projetos 
julgar apropriado será permitido estacionar veículos atrás de 
outro, desde que se faça uso de manobristas. Esta informação 
deverá estar contida em projeto.
§ 3º Deverão ser reservadas vagas de veículos para idosos, 
nos edifícios uso público e comerciais, as quais deverão estar 
devidamente identificadas para este fim, próximas da entrada 
da edificação e obedecendo a proporção de acordo com a le-
gislação federal.
§ 4º Deverão ser reservadas vagas de veículos para pessoas 
com deficiência próximas da entrada das edificações de uso 
público e comerciais devidamente identificadas para este fim, 
com faixa de transposição na lateral obedecendo à proporção 
definida na Norma Brasileira - NBR 9050, da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas - ABNT, suas alterações ou outra 
que venha a substituí-la.
§ 5º As vagas de estacionamento poderão ser cobertas ou des-
cobertas.

Art. 74.  Quando o acesso à garagem ou ao estacionamento 
necessitar de rampa, deverá ser prevista solução, a ser per-
mitida pelo Deapro, de forma que não ocasione perigo ao pe-
destre, podendo ser exigido um trecho em nível, iniciando-se 
no alinhamento predial com no mínimo 3,50m (três metros e 
cinquenta centímetros), com exceção de uso unifamiliar, onde 
é facultado.

Art. 75. Os edifícios coletivos deverão dispor de área de acu-
mulação - canaleta de espera - junto à sua entrada, no nível do 
logradouro e calculada de acordo com a Tabela III, Anexo V.

Art. 76. É vedada a utilização do recuo frontal obrigatório para 
estacionamento, com exceção dos estabelecimentos existen-
tes com projetos aprovados cujas vagas estão locadas sobre o 
recuo frontal obrigatório, sendo que deverão possuir:
I -  Demarcação do limite da vaga, no alinhamento pre-
dial, com tinta amarela, a qual não poderá em hipótese alguma, 
projetar-se sobre o passeio;
II -  Placa de alerta contendo a informação de que "veícu-
los que ultrapassarem o limite serão passíveis de multa" por 
estarem estacionados sobre o passeio, independente da largu-
ra do mesmo;
III -  Extensão máxima de guia rebaixada de 7,50m (sete 
metros e cinquenta centímetros), intercaladas com ilhas de pe-
destres de no mínimo 1,60m (um metro e sessenta centíme-
tros).

Art. 77. Os estabelecimentos que se utilizarem de vagas sobre 

o recuo frontal de forma irregular, serão notificados para que 
o estacionamento seja desativado, sendo obrigatório substituir 
as guias rebaixadas e demais correções no passeio que se 
fizerem necessárias.

Art. 78. O estacionamento poderá estar locado na parte frontal 
do imóvel, desde que resguardado o recuo frontal obrigatório 
e desde que haja um único acesso ou mais a depender da 
largura da testada, devendo ser julgado pelo Departamento de 
Aprovação de Projetos - DEAPRO.
§ 1º Alguns modelos de estacionamento locados na parte fron-
tal do imóvel podem ser verificados no Anexo VII.
§ 2º Poderá ser admitida a reentrância nos passeios e proposta 
de projetos diferentes da padronização estabelecida, a exem-
plos das baias de estacionamento, conforme exemplos das fi-
guras ilustrativas no Anexo VII, desde que aprovado pelo Dea-
pro, que poderá a seu critério, consultar demais departamentos 
da Secretaria de Habitação e Urbanismo, a exemplo do Ceplug 
e Departamento Técnico ou ainda a Secretaria de Trânsito.

Art. 79. O rebaixamento de guia não poderá exceder a 50% 
(cinquenta por cento) da testada do imóvel, sendo a extensão 
máxima de 5,00m (cinco metros), com exceção de entrada de 
veículos em postos de combustíveis e outros estabelecimentos 
onde haja entrada de caminhões, a extensão máxima poderá 
ser de 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros).
§ 1º Para testada com mais de um acesso que não seja lado a 
lado, o intervalo entre guias rebaixadas não poderá ser inferior 
a 5,00m (cinco metros).
§ 2º Para lotes cuja testada seja menor ou igual a 7,50m (sete 
metros e meio), o rebaixamento de guia não poderá ser supe-
rior a 3,00m (três metros).

Art. 80. Para os lotes localizados em esquinas de vias urbanas, 
a calçada deverá ser mantida inalterada até a uma distância 
mínima de 5,00 (cinco metros) para cada lado, contados a par-
tir do vértice do encontro das vias, sendo permitida apenas a 
locação de guias de acessibilidade.

Art. 81. O rebaixamento de guias nos passeios somente será 
permitido quando não resultar em prejuízo para a arborização 
pública.
Parágrafo único. A juízo do órgão competente poderá ser au-
torizado o corte de árvores que obstruam entrada de veículos, 
desde que atendidas as exigências do mesmo.

Art. 82. As dependências destinadas a estacionamento de veí-
culos deverão atender às seguintes exigências, além das rela-
cionadas no artigo anterior:
I -  Ter pé-direito mínimo de 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros);
II -  Ter sistema de ventilação permanente;
III -  Ter vão de entrada com largura mínima de 3,00m (três 
metros) para acessos em mão única e 5,00m (cinco metros) 
em mão dupla;
IV -   Serão obrigatórios acessos independentes, de entra-
da e saída, em garagens com capacidade superior a 40 (qua-
renta) veículos;
V -  Ter vagas de estacionamento locadas em planta e nu-
meradas (no caso de edificações de uso coletivo), com largura 
mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e com-
primento mínimo de 4,50m (quatro metros e cinquenta centí-
metros); 
VI -  Ter espaço de manobra com largura mínima de 3,00m 
(três metros), 3,50m (três metros e meio) e 5,00m (cinco me-
tros), quando o local das vagas de estacionamento formar em 
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relação aos mesmos, ângulos de 30º (trinta graus), 45º (qua-
renta e cinco graus) e 90º (noventa graus), respectivamente;
VII -  Estacionamento em paralelo, do tipo “baliza”, deverá 
ter comprimento mínimo de 5,00m (cinco metros) e corredor de 
circulação mínimo de 3,50m (três metros e cinquenta centíme-
tros);
VIII -  Ter rampas com declividade máxima de 25% (vinte e 
cinco por cento);
IX -  Ter sinalização visual de entrada e saída de veículos, 
junto ao logradouro, no caso de edificações de uso coletivo.

Art. 83. Nos edifícios de uso misto, ou seja, comercial e resi-
dencial, deverão ser delimitadas as vagas para cada tipo de 
uso, de preferência com acesso diferenciado, e na impossibili-
dade dessa opção, separar as duas áreas através de barreira 
física, de modo a garantir a segurança da parte residencial e 
garantir também a disponibilidade das vagas de uso comercial.
Parágrafo único. Deverá ser sinalizado com placa indicativa o 
local de entrada do estacionamento do comércio e no caso de 
haver portão, o mesmo deverá estar constantemente aberto, 
permitindo o livre acesso às vagas. 

Art. 84. A manobra de abertura e fechamento de portões de 
acesso deverá ser desenvolvida a partir da testada do lote, não 
avançando sobre a área da calçada.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo para toda 
esquadria em construção edificada no alinhamento predial.

Seção VIII
Das Áreas de Recreação
Art. 85. Em toda edificação com 04 (quatro) ou mais unida-
des residenciais, será exigida uma área de recreação coletiva, 
equipada, aberta ou coberta, com pelo menos 6,00m2 (seis 
metros quadrados) por unidade habitacional localizada em 
área isolada.
§ 1º Não será computada como área de recreação coletiva a 
faixa correspondente ao recuo obrigatório do alinhamento pre-
dial, porém poderá ocupar os recuos laterais e de fundos e 
desde que obedeçam a um círculo inscrito de no mínimo 3,00m 
(três metros) de diâmetro.
§ 2º As áreas de recreação coletiva ou privativa não serão com-
putadas na área máxima edificável para efeito do coeficiente 
de aproveitamento e, em nenhuma hipótese, poderão receber 
outras finalidades.
§ 3º Salões de festas ou qualquer área edificada destinada a 
área recreativa deverá ser adaptada para pessoa com defici-
ência.
§ 4º As áreas de recreação não poderão ter comunicação di-
reta com áreas de estacionamento ou passagem de veículos.

Seção IX
Dos Abrigos de Resíduos
Art. 86. Toda edificação residencial, comercial ou industrial de-
verá possuir internamente ao terreno e com acesso pelo pas-
seio um local para dispor os recipientes para coleta de lixo.

Art. 87. Nas edificações de uso coletivo, comercial e industrial, 
o abrigo ou depósito de resíduos deverá possuir separação 
do lixo reciclável do orgânico, com capacidade suficiente para 
acomodar a quantidade prevista. 

Art. 88. Os estabelecimentos de interesse da saúde deverão 
possuir abrigo de resíduos de saúde de acordo com resolução 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Seção X
Das Coberturas
Art. 89. Além das demais disposições legais deverão ser ob-
servadas o que segue em relação às coberturas das edifica-
ções:
I - Quando a edificação estiver junto à divisa, deverá obrigato-
riamente possuir platibanda e elementos que impeçam a infil-
tração de água;
II - Todas as edificações com beiral com caimento no sentido 
da divisa, deverão possuir calha quando o afastamento deste à 
divisa for inferior a 0,50m (cinquenta centímetros);

Art. 90. A cobertura de edificações agrupadas horizontalmen-
te ou geminadas deverá ter estrutura independente para cada 
unidade autônoma e a parede divisória deverá propiciar total 
separação entre as estruturas dos telhados.

Seção XI
Dos Passeios
Art. 91. Os proprietários de imóveis que tenham frente para 
logradouros públicos dotados de pavimentação deverão pavi-
mentar os passeios à frente de seus lotes.
§ 1º No caso de vias pavimentadas com larguras inferiores ao 
seu dimensionamento total, o meio-fio deverá ser instalado 
obedecendo a classificação da via, sendo que o padrão de al-
tura para o mesmo não poderá ser superior a 14,00 cm.
§ 2º Para novos loteamentos e para lotes não edificados, o 
passeio deverá ser composto de: meio-fio, faixa de serviço de 
no mínimo 80cm (oitenta centímetros) contados do meio fio, 
faixa de pedestres, de no mínimo 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros), a partir da finalização da faixa de serviço.
§ 3º Em vias pavimentadas sem meio fio, o mesmo deverá ser 
colocado a expensas do proprietário do imóvel, quando da exe-
cução do passeio.

Art. 92. Os passeios deverão atender à Norma Brasileira - NBR 
9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
suas alterações ou outra que venha a substituí-la bem como às 
seguintes disposições:
I - Os passeios deverão possuir declividade transversal entre 
2% (dois por cento) e 3% (três por cento) e a declividade longi-
tudinal deve acompanhar o greide da via;
II - Em situações topográficas atípicas, poderá ser admitido, a 
critério do Departamento de Aprovação de Projetos, parte da 
seção transversal do passeio e os acessos às edificações, com 
inclinação superior a 2% (dois por cento), desde que seja ga-
rantida uma faixa de largura de no mínimo 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros), livre de obstáculos, acompanhando o 
greide da via;
III - Na impossibilidade de se fazer faixa de pedestres com lar-
gura de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), poderá ser 
admitida largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centíme-
tros), a critério do Departamento de Aprovação de Projetos;
IV - A construção ou reconstrução do passeio deverá seguir 
o padrão predominante na via, desde que o mesmo possua 
um dos materiais previstos nesta lei, caso contrário, deverá 
ser adotado o padrão adequado, de acordo com o Anexo IV 
e deverá ser realizada a concordância entre os passeios dos 
lotes adjacentes para a garantia da continuidade da faixa de 
pedestres;
V - Deverão ser utilizados materiais de fácil reposição, com 
superfície regular, firme, estável, antideslizante e antiderrapan-
te, observados os modelos indicados no Anexo IV, Quadro I e 
Figuras Ilustrativas, integrantes desta lei;
VI - Em hipótese alguma poderá existir descontinuidade entre 
calçadas, bem como quaisquer tipos de obstáculos; 
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VII - Não será permitida a obstrução das sarjetas das guias, 
para a entrada ou saída de veículos, ainda que seja utilizado 
material que permita a passagem de água;
VIII - Nos cruzamentos de vias, as faixas de passeio deverão 
ser providas de rampas de acesso, conforme a Norma Brasilei-
ra - NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, suas alterações ou outra que venha a substituí-la;
IX - Não serão permitidos pinturas, apliques ou quaisquer ou-
tros elementos nas calçadas que estabeleçam relações com 
fins publicitários, promocionais ou que caracterizem destaque 
ao imóvel ou ao estabelecimento comercial, podendo ser per-
mitido em projetos paisagísticos específicos, a serem aprova-
dos pelo Deapro;
X - Poderão ser admitidos projetos especiais de passeios que 
integrem projetos específicos de urbanismo, paisagismo, res-
gate histórico devendo ser analisados e aprovados pelo depar-
tamento competente;
XI - As águas pluviais deverão ser direcionadas através de con-
dutores, nunca por cima do passeio;
XII - As tampas das caixas de inspeção e visitas devem estar 
niveladas com o piso e localizadas preferencialmente fora da 
área de circulação;
XIII - As faixas de jardins ou gramados são facultadas nos pas-
seios maiores que 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
até 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de largura e 
obrigatórios nos passeios com largura superior a 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros);
XIV - No caso de passeios com largura superior a 2,50 m po-
derá ser admitido, a execução de anteparo no ajardinamento, 
a colocação de bancos e floreiras, desde que analisado e apro-
vado pelo departamento competente;
XV - Quando houver acesso de estacionamento/garagem, fica 
dispensada a faixa de paisagismo obrigatória;
XVI - As faixas de jardins ou gramados poderão ser localizadas 
junto ao meio fio, junto ao alinhamento predial ou em ambos, 
o que predominar quanto ao padrão de passeios consolidado 
na via.
Parágrafo único. O subsolo dos passeios públicos pertence à 
municipalidade, podendo nele ser instaladas caixas de inspe-
ção e visita, de passagem de tubos, entre outras, e sua utiliza-
ção depende de autorização.

Art. 93. Será permitido o plantio de árvores nas faixas de pai-
sagismo, conforme modelos apresentados, obedecidos os se-
guintes critérios:
I - A faixa de paisagismo deverá possuir no mínimo 0,80m (oi-
tenta centímetros) de largura junto ao meio fio;
II - As mudas deverão apresentar uma altura superior a 2,20m 
(dois metros e vinte centímetros);
III - As espécies deverão ser consideradas de pequeno e médio 
porte e não poderão constar na Lista Oficial de Espécies Inva-
soras do Estado do Paraná;
IV - Em locais onde há a presença da rede de distribuição de 
energia elétrica aérea, somente será permitido o plantio de es-
pécies de pequeno porte;
V- Deverá ser mantida uma distância mínima entre plantas 
de 7,00m (sete metros) para árvores de pequeno porte e de 
10,00m (dez metros) para árvores de médio porte;
VI - A poda será obrigatória, ao longo do crescimento da árvo-
re, de forma a garantir a ausência de galhos ou ramos laterais 
abaixo da altura de 2,00m (dois metros) e a visibilidade nos 
cruzamentos;
VII - As espécies não poderão apresentar sistema radicular 
superficial, frutos grandes e carnosos, princípios alérgicos ou 
tóxicos;
VIII - As mudas deverão ser plantadas obedecendo as seguin-

tes distâncias mínimas entre os elementos urbanos:
a)  7,00m (sete metros) das esquinas;
b)  4,00m (quatro metros) dos postes de iluminação públi-
ca e transformadores;
c)  2,00m (dois metros) das bocas de lobo e caixas de 
inspeção;
d)  2,00m (dois metros) do acesso de veículos;
e)  1,00m (um metro) dos portões de entrada;
f)  1,00m (um metro) das travessias elevadas;
g)  0,40m (quarenta centímetros) do meio fio;
h)  4,00m (quatro metros) dos pontos de ônibus.
IX - O plantio de árvores será obrigatório em passeios com 
largura superior a 3,00m (três metros) com exceção dos casos 
onde existir rede de distribuição de energia elétrica aérea.
§ 1º Os demais critérios necessários para o plantio de mudas 
na arborização urbana deverão estar de acordo com a Legisla-
ção Municipal vigente.
§ 2º A critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as 
espécies de arborização consideradas não apropriadas para 
os passeios deverão ser substituídas por espécies adequadas.

Art. 94. Os passeios não poderão receber a função de estacio-
namento ou qualquer outra função que não seja o trânsito de 
pedestres, sob nenhuma hipótese, mesmo que o passeio tenha 
largura superior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

Art. 95. Deverá ser apresentado, nos protocolos de requeri-
mentos de aprovação de projetos, seja edificação a construir, 
ampliar ou reformar, detalhamento do passeio a ser executado 
de acordo com padrão estabelecido nesta lei.
§ 1º Junto ao protocolo de aprovação de projetos deverá cons-
tar fotografia da fachada do imóvel e dos imóveis confrontan-
tes.
§ 2º O projeto do passeio, será definido mediante os dados 
apresentados, especialmente suas concordâncias e continui-
dades, mediante análise e busca da melhor solução, dada a 
situação dos confrontantes.

Art. 96. O certificado de conclusão de obras licenciadas pelo 
Município somente será emitido quando da averiguação da 
execução do passeio conforme padrão estabelecido nesta lei 
e/ou conforme aprovação emitida pelo DEAPRO.
Parágrafo único. A qualquer tempo poderá o Município exigir a 
adequação de passeios já existentes, de acordo com as espe-
cificações desta Lei, a expensas do proprietário do imóvel com 
frente para os mesmos.

Art. 97. Quando os passeios se acharem em mau estado, a 
Prefeitura intimará os proprietários a conservá-los. Se estes 
não o consertarem, a Prefeitura poderá realizar o serviço, co-
brando do proprietário as despesas totais acrescidas de 50% 
(cinquenta por cento) de multa.

Seção XII
Dos Muros
Art. 98. Os muros com altura de 2,00m (dois metros) ou mais 
deverão possuir profissional responsável pela sua execução.

Art. 99. Os muros, grades, ou qualquer tipo de fechamento do 
lote, além da própria edificação que estiver no alinhamento pre-
dial, quando localizados nas esquinas deverão possuir chanfro, 
conforme o ângulo formado, seguindo as medidas da Figura I, 
Anexo III.
Parágrafo único. O espaço destinado ao chanfro de esquina 
não poderá receber nenhum tipo de elemento que obstrua a 
visibilidade, tais como: totem, árvore, muro, grade, pilar, entre 
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outros.
Art. 100. Os muros laterais e de fundos deverão ter altura má-
xima de 12,00m (doze metros) nos locais onde é permitido pa-
rede cega até o quarto pavimento e de 6,00m (seis metros) nos 
demais locais, conforme disposto no Anexo V, Tabela I.
Parágrafo único. Mediante apresentação de levantamento to-
pográfico com cotas dos níveis internos e externos do alinha-
mento predial, a critério do Departamento de Aprovação de 
Projetos, será admitida altura maior que inclua a altura do muro 
de arrimo.

Art. 101. Em casos de lotes que possuam ou confrontem com 
áreas de preservação permanente (APP), poderá ser executa-
do fechamento através de gradil, junto à APP, permitindo as-
sim, o escoamento das águas pluviais.

Seção XIII
Das Áreas Não Computáveis
Art. 102. Embora consideradas áreas construídas, não são 
áreas computáveis para efeito do cálculo do coeficiente de 
aproveitamento:
I -  Sacadas, com largura superior a 1,20m (um metros e 
vinte centímetros), limitado a 12,00m2 (doze metros quadra-
dos) por pavimento;
II -  Áreas ocupadas por escadas e poços de elevadores;
III -  Casas de máquinas, de bombas, de transformadores, 
geradores, caixa d´água, centrais de ar condicionado, instala-
ções de aquecimento de água, cisternas, instalações de gás, 
contadores e medidores em geral e acondicionamento de lixo;
IV -  Áreas cobertas de recreação e lazer;
V -  Áreas edificadas de subsolo, destinadas à garagem e 
estacionamento;
VI -  Áreas de estacionamento/garagem utilizadas até o se-
gundo pavimento.
Parágrafo único. Deverá ser elaborado quadro estatístico em 
projeto identificando as áreas não computáveis para efeito do 
cálculo do coeficiente de aproveitamento.

CAPÍTULO V
DAS INSTALAÇÕES EM GERAL

Seção I
Das Instalações de Águas Pluviais
Art. 103. O escoamento de águas pluviais do lote edificado 
para a sarjeta será feito em canalização construída sob o pas-
seio.
Parágrafo único. Em casos de inconveniência ou impossibilida-
de de conduzir as águas pluviais às sarjetas, será permitido o 
lançamento dessas águas nas galerias de águas pluviais.

Art. 104. Não é permitida a ligação de condutores de águas 
pluviais à rede coletora de esgoto. 

Seção II
Das Instalações Sanitárias
Art. 105. Todas as edificações em lotes com frente para lo-
gradouros públicos que possuam rede potável e coletora de 
esgoto disponível deverão, obrigatoriamente, servir-se dessas 
redes e suas instalações.
§ 1º Deverão ser observadas as exigências da concessionária 
local quanto à alimentação pelo sistema de abastecimento de 
água e quanto ao ponto de lançamento para o sistema de es-
goto sanitário.
§ 2º As instalações nas edificações deverão obedecer às exi-
gências dos órgãos competentes e estar de acordo com as 
prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT.

Art. 106. Quando não houver rede de esgoto disponível para 
atendimento do lote, a edificação deverá ser dotada de siste-
ma individual alternativo de tratamento e disposição do esgoto 
sanitário do imóvel através de tanque séptico e unidade (s) de 
tratamento complementar (es) conforme normas da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Parágrafo único. Efluentes com resíduos gordurosos gerados 
por pias de cozinha e/ou máquinas de lavar louça deverão ser 
conduzidos para caixas de gordura posicionadas e dimensio-
nadas conforme normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT e deverão estar localizadas internamente ao 
lote.

Seção III
Das Instalações Elétricas
Art. 107. As entradas aéreas e subterrâneas de luz e força de 
edifícios deverão obedecer às normas técnicas exigidas pela 
concessionária local.

Seção IV
Das Instalações de Gás
Art. 108. As instalações de gás nas edificações deverão ser 
executadas de acordo com as prescrições das normas da As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e alterações, 
bem como, as normas do Corpo de Bombeiros.

Seção V
Das Instalações de Proteção Contra Incêndio e Pânico
Art. 109. As edificações construídas, reconstruídas, reforma-
das, restauradas ou ampliadas, quando for o caso, deverão ser 
providas de instalações e equipamentos de proteção contra in-
cêndio e pânico, de acordo com as prescrições das normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e da legis-
lação específica do Corpo de Bombeiros.

CAPÍTULO VI
DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

Seção I
Das Habitações Unifamiliares
Art. 110. Considera-se habitação unifamiliar a edificação isola-
da construída em um único lote.

Art. 111. Poderão ser implantadas até 03 (três) unidades no 
mesmo lote, desde que:
I -  Possua um único acesso, uma numeração predial, 
uma entrada de energia e água de modo a atender as unida-
des;
II -  As edificações deverão distar no mínimo 1,50m (um 
metro e cinquenta centímetros) uma da outra;
III -  Somando-se as áreas, deverão ser respeitados taxa 
de ocupação, de permeabilidade e coeficiente de aproveita-
mento permitidos para a zona em que o lote está inserido, con-
forme Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo;
IV -  Unidades autônomas no mesmo lote, com área de no 
máximo 70m2 (setenta metros quadrados) cada e um único 
pavimento, estarão dispensadas da apresentação de projetos 
complementares.

Seção II
Dos Condomínios Urbanísticos
Art. 112. Para os fins desta lei, entende-se como condomínio, 
para implantação de unidades residenciais horizontais, toda 
gleba subdividida em unidades autônomas e frações ideais, 
que adota a forma fechada com sistema de circulação e/ou viá-
rio próprio e que se caracteriza pela separação da malha viária, 
por meio de muros ou outro sistema de tapagem, admitido pelo 
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município. 
Parágrafo único. Só será permitido condomínio em glebas 
ainda não pertencentes ao sistema viário existente, quando o 
mesmo não oferecer entrave ao sistema viário adjacente ou 
projetado e desde que os mesmos sejam acrescidos dos se-
guintes serviços e infraestrutura obrigatórios:
I -  Ligação e iluminação pública da via principal que liga 
o condomínio, com o sistema viário principal;
II -  Pavimentação asfáltica da via de ligação do condomí-
nio até o sistema viário existente, com meio-fio e calçada.

Art. 113. Nos condomínios, as exigências de infraestrutura são:
I -  Demarcação dos lotes, quadras e vias de circulação, 
com marcos de concreto nos cantos de quadra;
II -  Abertura das vias de circulação internas ao condomí-
nio, com o greide definitivo em nível de subleito e pavimentação 
asfáltica ou por pedra irregular, sendo permitido revestimento 
de bloco de concreto intertravado apenas em condomínios de 
até 12 (doze) unidades;
III -  Rede de distribuição de água atendendo todas as uni-
dades, de acordo com o projeto aprovado pelo órgão compe-
tente;
IV -  Galerias de águas pluviais;
V -  Rede de energia elétrica e iluminação em todas as 
vias de circulação, de acordo com projeto aprovado pelo órgão 
competente; 
VI -  Rede de esgoto, de acordo com projeto aprovado pelo 
órgão competente.

Art. 114. Cada unidade habitacional deverá possuir no mínimo 
uma vaga de garagem ou estacionamento.

Art. 115. O tamanho mínimo da área exclusiva de lotes e tes-
tadas mínimas em condomínios serão definidos na Tabela IV, 
Anexo V, parte integrante desta lei.

Art. 116. Os medidores de água e energia, o recipiente da cole-
ta do lixo e a caixa de correspondências, deverão ser previstos 
no projeto do condomínio, em área frontal à via pública quando 
tratar-se de condomínios até 12 (doze) unidades.

Art. 117. Nos condomínios, a sua administração, instituída em 
forma de legislação específica e própria, desempenhará e ar-
cará com todos os serviços de conservação de vias de circula-
ção internas, coleta de lixo, e outros que sejam normalmente 
efetuados pelo município ou necessários ao condomínio.

Art. 118. O recuo frontal mínimo para a via interna do condo-
mínio, para cada uma das unidades deverá ser de 1,50m (um 
metro e cinquenta centímetros).

Subseção I
Dos Condomínios Horizontais de até 12 unidades
Art. 119. As vias de circulação internas ao condomínio deverão 
obedecer às larguras mínimas de 5,50m (cinco metros e cin-
quenta centímetros) quando se tratar de no máximo 06 (seis) 
unidades dispostas em apenas uma lateral e 7,50m (sete me-
tros e cinquenta centímetros) quando se tratar de unidades dis-
postas em duas laterais, sendo que:
I -  No caso das vias internas de 5,50m (cinco metros e 
cinquenta centímetros) deverá ser previsto 4,00m (quatro me-
tros) para a circulação de veículos e 1,50m (um metro e cin-
quenta centímetros) de calçada;
II -  No caso das vias internas de 7,50m (sete metros e cin-
quenta centímetros) deverá ser previsto 4,50m (quatro metros 
e cinquenta centímetros) para a circulação de veículos e 1,50m 

(um metro e cinquenta centímetros) de calçada para cada um 
dos lados, quando as edificações estiverem dispostas dos dois 
lados da via ou 5,00m (cinco metros) para a circulação de ve-
ículos, 0,50m (cinquenta centímetros) de faixa de proteção 
junto à divisa e 2,00m (dois metros) de passeio em frente às 
unidades de moradia quando se tratar de unidades dispostas 
apenas de um lado da via.

Art. 120. Para os condomínios horizontais com até 12 unida-
des fica facultada a reserva de área para recreação.

Subseção II
Dos Condomínios Horizontais com mais de 12 unidades
Art. 121. As vias de circulação internas ao condomínio deve-
rão obedecer às larguras mínimas de 8,50m (oito metros e cin-
quenta centímetros) quando se tratar de unidades dispostas 
em apenas uma lateral e 10,00m (dez metros) quando as uni-
dades estiverem dispostas em duas laterais, sendo que:
I -  Nas vias de circulação de 8,50m (oito metros e cin-
quenta centímetros) deverão ser utilizados 6,00m (seis metros) 
para faixa de rolamento, 0,50m (cinquenta centímetros) de fai-
xa de proteção junto à divisa e 2,00m (dois metros) de passeio 
em frente às unidades de moradia;
II -  Nas vias de circulação de 10,00m (dez metros), deve-
rão ser utilizados 6,00m (seis metros) para faixa de rolamento 
e 2,00m (dois metros) de passeio de cada lado, em frente às 
unidades de moradia;
III -  No caso de vias sem saída, deverá ser adotada solu-
ção adequada de retorno, a exemplo do bolsão de retorno ou 
cul de sac;

Art. 122. Para o caso de condomínios urbanísticos residenciais 
horizontais com mais de 12 (doze) unidades, deverão dentre 
outras, serem observadas as seguintes prescrições:
I -  Deverão ser destinadas áreas exclusivas de lazer e 
recreação, correspondente a 5% da área total do terreno ocu-
pado pelo condomínio e nunca inferior a 10,00m2 (dez metros 
quadrados) por unidade de moradia. Podem ser constituídas 
de espaços abertos e fechados e não necessariamente em 
uma única área;
II -  Os espaços destinados ao sistema de recreação e la-
zer são exclusivos, sendo que poderão receber construções 
apenas de equipamentos próprios para a finalidade a que se 
destinam, como por exemplo, playground, piscina, pista de 
corrida, quadras esportivas, salão de festas, salas de jogos e 
ginástica, churrasqueiras e similares;

III -  As áreas de estacionamento não poderão ser previs-
tas como áreas de recreação;
IV -  Os espaços abertos destinados ao sistema de recre-
ação e lazer poderão utilizar-se do recuo de fundo e lateral, 
desde que obedeçam a um círculo inscrito de no mínimo 3,00m 
(três metros) de diâmetro e nunca poderão estar locadas no 
recuo frontal;
V -  Deverá ser destinada área para o lixo, que propicie a 
coleta seletiva e será de no mínimo 6,00m² (seis metros qua-
drados), sendo permitida sua localização na área de recuo 
obrigatório frontal, junto à via pública;
VI -  Poderá ser prevista a utilização de recuo frontal, para 
a implantação de guaritas, de no máximo 12,00m2 (doze me-
tros quadrados);
VII -  Poderá ser exigido pelo poder público, através do exe-
cutivo municipal, ouvido o Conselho do Plano Diretor de Guara-
puava - CONCIDADE, reserva de área de até 15% (quinze por 
cento) externa ao condomínio, destinada ao domínio público, 
para a instalação de equipamentos públicos, de acordo com 
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análise de densidade populacional, prevista para o local, salvo 
maiores exigências de legislações federais em vigência.

Seção III
Dos Edifícios Residenciais
Art. 123. Os edifícios residenciais são compostos de mais de 
uma unidade residencial, autônomas, agrupadas verticalmen-
te, com áreas comuns internas e acesso comum ao logradouro 
público.

Art. 124. Os edifícios residenciais ou mistos (residenciais e co-
merciais), além de atender às demais disposições desta Lei 
a eles aplicáveis, deverão possuir área do terreno voltada e 
aberta ao passeio público (reentrância) para depósito de lixo, 
podendo o espaço também ser utilizado para a instalação de 
hidrômetro e medidor de energia.

Art. 125. A ventilação e iluminação dos compartimentos deve-
rão obedecer à Tabela II, Anexo V, parte desta Lei.
Art. 126. Os edifícios com mais de 20 (vinte) unidades residen-
ciais deverão possuir:
I -  Portaria;
II -  Vestiário e banheiro para funcionários do prédio;
III -  Local para preparo e consumo de refeições para fun-
cionários;
IV -  Depósito de material de limpeza com tanque.
Parágrafo único. Os compartimentos destinados a vestiário, 
banheiro, alojamento, local para preparo e consumo de refei-
ções de funcionários poderão se localizar no primeiro subsolo, 
desde que possuam ventilação e iluminação (natural ou artifi-
cial) e com acesso por circulação na área comum.

Seção IV
Das Quitinetes
Art. 127. Quitinetes são unidades habitacionais coletivas com-
postas por sala, cozinha num único ambiente, um dormitório 
e um banheiro, com área útil de no máximo 30,00m2 (trinta 
metros quadrados) e deverão atender às exigências abaixo:
I -  Deverão estar dispostas lado a lado (em série) ou ver-
ticalmente;
II -  Deverá possuir um único acesso e as vagas de es-
tacionamento deverão obedecer aos parâmetros definidos em 
tabela constante da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do 
Solo.

Art. 128. As quitinetes deverão atender às demais disposições 
desta Lei a elas aplicáveis.

CAPÍTULO VII
DAS EDIFICAÇÕES COMERCIAIS

Seção I
Do Comércio e Serviço em Geral
Art. 129. As edificações destinadas ao comércio em geral, além 
das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, 
deverão ser observar os seguintes requisitos:
I -  Ter pé-direito mínimo de:
a) 2,70m (dois metros e cinquenta centímetros), quando 
a área do compartimento não exceder a 100,00m2 (cem me-
tros quadrados);
b) 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), quando 
a área do compartimento estiver for maior do que 200,00m2 
(duzentos metros quadrados).
II - Possuir no mínimo uma instalação sanitária adaptada para 
pessoa com deficiência composta de um lavatório e um vaso 
sanitário quando o estabelecimento tiver área útil de até 40m2 
(quarenta metros quadrados) e possuir instalações sanitárias 

privativas, separadas para cada sexo, calculadas de acordo 
com a lotação e respeitada a razão de instalações adaptadas 
para pessoa com deficiência de acordo com a NBR 9050 ou 
outra que venha a substituí-la.

Art. 130. Será permitida a construção de mezaninos, obedeci-
das as seguintes condições:
I - Não deverão prejudicar a ventilação e iluminação dos com-
partimentos;
II - Sua área não deverá exceder a 50% (cinquenta por centro) 
da área do compartimento inferior.

Seção II
Dos Edifícios de Escritórios, Sedes Administrativas e Edifícios 
de Uso Público
Art. 131. As edificações destinadas a escritórios, sedes admi-
nistrativas, serviços públicos e entidades financeiras, além das 
disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, de-
verão possuir:
I -  Caixa receptadora de correspondência localizada no 
pavimento térreo;
II -  Hall de entrada com local destinado à portaria, quan-
do se tratar de edifício de escritórios e ou consultórios com 20 
(vinte) conjuntos ou mais;
III -  Um sanitário por unidade comercial, atendendo o mí-
nimo de um sanitário para cada 100,00m2 (cem metros qua-
drados) de área comercial;
IV -   Instalações sanitárias para pessoas com deficiência 
separadas por sexo e localizadas em pavimento acessível.

Seção III
Dos Supermercados e Hipermercados
Art. 132. Os supermercados, além das exigências desta Lei 
que lhes forem aplicáveis, os supermercados deverão ser do-
tados de:
I -  Entrada especial de veículos destinados para carga e 
descarga de mercadorias, independente do acesso destinado 
ao público;
II -  Pátio para carga e descarga;
III -  Depósito para mercadorias;
IV -  Instalações sanitárias separadas por sexo para públi-
co e funcionários, sendo que para funcionários, deverá obede-
cer à norma regulamentadora do Ministério do Trabalho;
V -  Instalações sanitárias para pessoas com deficiência 
separadas por sexo e localizadas em pavimento acessível;
VI -  Local de acondicionamento de lixo em local que per-
mita a fácil remoção.

Seção IV
Dos Restaurantes, Bares, Cafés, Confeitarias, Panificadoras, 
Lanchonetes e Congêneres
Art. 133. Os restaurantes, bares, cafés, confeitarias, panifica-
doras, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, além das 
exigências desta Lei que lhes forem aplicáveis, deverão ser 
dotados de:
I - Instalações sanitárias diferenciadas quando o estabeleci-
mento tiver área útil superior a 40,00m2 (quarenta metros qua-
drados);
II - Uma instalação sanitária quando o estabelecimento tiver 
área útil igual ou inferior a 40,00m2 (quarenta metros quadra-
dos);
III - As instalações sanitárias deverão ser adaptadas para pes-
soa com deficiência.

Art. 134. Os estabelecimentos de que se trata esta seção de-
verão atender ao disposto no Código Sanitário Estadual e de-
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mais legislações pertinentes.

Art. 135. As cozinhas, copas, despensas e locais de consuma-
ção não poderão ter ligação direta com compartimentos sanitá-
rios ou destinados à habitação.

CAPÍTULO VIII
DAS EDIFICAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Das Habitações Transitórias
Art. 136. As habitações transitórias são edificações com uni-
dades habitacionais destinadas ao uso transitório, onde se re-
cebem hóspedes, tais como: apart-hotel, pensão, hotel, motel 
e similares.

Art. 137. As habitações transitórias, além das disposições do 
presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão satisfazer 
as seguintes condições:
I -  Possuir, além dos compartimentos destinados à ha-
bitação transitória (apartamentos e quartos), as seguintes de-
pendências:
a)  Local para instalação de portaria;
b)  Entrada de serviço;
c)  Local de vestiário e sanitário para funcionários;
d)  Instalação sanitária diferenciada no térreo para uso 
público e adaptado para pessoa com deficiência (com exceção 
de motel);
e)  Possuir local de acondicionamento de lixo, com fácil 
acesso para a sua remoção.

Art. 138. As cozinhas, copas, despensas, lavanderias e simila-
res deverão seguir as normas previstas no Código Sanitário do 
Estado e legislações pertinentes.

Art. 139. Em hotéis e similares será permitida a ventilação de 
sanitários através do sistema de exaustão mecânica por meio 
de dutos de ventilação.

Art. 140. A unidade de processamento de roupas deverá seguir 
à norma sanitária vigente relativa ao assunto e quando o ser-
viço for terceirizado, o mesmo deverá possuir licença sanitária.

Seção II
Dos Estabelecimentos de Ensino
Art. 141. Os estabelecimentos destinados a ensino, tais como: 
ensino infantil, escolas especiais, ensino fundamental, médio e 
superior, deverão obedecer às normas do Ministério da Educa-
ção, Resoluções Estaduais e às disposições do presente Códi-
go que lhes forem aplicáveis.
Parágrafo único. Deverá ser adotada, além de vagas obrigató-
rias de estacionamento descritas na Lei de Zoneamento, Uso 
e Ocupação do Solo, solução para embarque e desembarque 
de alunos.

Art. 142. Não poderão estar localizados a uma distância infe-
rior a 100m (cem metros) do elemento notável mais próximo 
de um posto de combustível, ou seja, tanques, bombas, filtros, 
descarga e respiros.
Parágrafo único. No caso de estabelecimentos de ensino exis-
tentes que estejam a uma distância inferior à mencionada nes-
te artigo, será analisada a documentação de Alvará de ambos 
os estabelecimentos a fim de regulamentar qual atividade po-
derá permanecer no local.

Seção III
Dos Estabelecimentos de Saúde
Art. 143. Os estabelecimentos de saúde, os quais compre-
endem hospitais, maternidades, pronto-socorro, sanatórios e 
clínicas, além das disposições do presente Código que lhes 
forem aplicáveis, deverão estar de acordo com o Código Sa-
nitário do Estado, resoluções estaduais e demais normas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 144. Os estabelecimentos assistenciais de saúde serão 
submetidos à análise da vigilância sanitária.

Art. 145. Hospitais, casas de saúde, pronto-socorro, clínicas 
com internação, postos de atendimento com urgência, postos 
de saúde, hospitais psiquiátricos e assemelhados. Não pode-
rão estar localizados a uma distância inferior a 100m (cem me-
tros) do elemento notável mais próximo de um posto de com-
bustível, ou seja, tanques, bombas, filtros, descarga e respiros.
Parágrafo único. No caso de estabelecimentos de saúde exis-
tentes que estejam a uma distância inferior à mencionada nes-
te artigo, será analisada a documentação de Alvará de ambos 
os estabelecimentos a fim de regulamentar qual atividade po-
derá permanecer no local.

Seção IV
Dos Estabelecimentos Comunitários Religiosos, de Cultura e 
Lazer
Art. 146. Os estabelecimentos de cultura e/ou lazer, tais como: 
auditório, casa de espetáculos artísticos, centro de conven-
ções, centro de exposições, cinema, teatro, museu, boliche, 
clube, sede sócio recreativa, sede esportiva, casa noturna, 
templos religiosos e similares, além das disposições do pre-
sente Código que lhes forem aplicáveis, deverão atender às 
seguintes disposições:
I - Ter instalações sanitárias separadas para cada sexo, 
com as seguintes proporções mínimas:
a) Para o sanitário masculino, um vaso, um lavatório e um 
mictório para cada 100 (cem) lugares;
b) Para o sanitário feminino, um vaso e um lavatório para 
cada 100 (cem) lugares;
c) Deverá ser prevista no mínimo um conjunto de sanitá-
rio por sexo adaptado para pessoa com deficiência.
II -  As portas deverão ter a mesma largura dos corredo-
res, sendo que as saídas da edificação deverão ter a largura 
não inferior a 2,00m (dois metros) e deverão abrir de dentro 
para fora;
III -  As circulações internas à sala de espetáculos terão 
seus corredores longitudinais e transversais com largura míni-
ma de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);
IV -  As escadas deverão ter largura mínima de 2,00m (dois 
metros). Sempre que a altura a vencer for superior a 2,50m 
(dois metros e cinquenta centímetros), devem ter patamares, 
os quais terão profundidade de 1,20m (um metro e vinte centí-
metros). As escadas não poderão ser desenvolvidas em leque 
ou caracol;
V -  Não poderão estar localizados a uma distância inferior 
a 100m (cem metros) do elemento notável mais próximo de um 
posto de combustível, ou seja, tanques, bombas, filtros, des-
carga e respiros.
Parágrafo único. No caso de estabelecimentos de ensino exis-
tentes que estejam a uma distância inferior à mencionada nes-
te artigo, será analisada a documentação de Alvará de ambos 
os estabelecimentos a fim de regulamentar qual atividade po-
derá permanecer no local.
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Seção V
Das Oficinas Mecânicas, Postos de Serviços e Abastecimento 
para Veículos
Art. 147. Os prédios destinados a oficinas mecânicas, além 
das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, 
deverão obedecer às seguintes condições:
I - Ter área coberta ou não, capaz de comportar os veícu-
los em reparo;
II - Ter pé-direito mínimo de 3,00m (três metros);
III -  Ter compartimentos sanitários e demais dependên-
cias destinadas aos empregados;
IV -  Possuir sistema de tratamento de efluentes de acordo 
com lei específica.

Art. 148. Os postos de combustíveis deverão atender ao dis-
posto em lei específica.

CAPÍTULO IX
DAS EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS

Seção I
Das Indústrias em Geral
Art. 149. As edificações destinadas à indústria em geral, além 
das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis 
e das disposições constantes na Consolidação das Leis do 
Trabalho, deverão obedecer às seguintes condições:
I -  Ter os dispositivos de prevenção contra incêndio e pâ-
nico;
II -  Os seus compartimentos, quando tiverem uma área 
superior a 75,00m2 (setenta e cinco metros quadrados), de-
verão ter pé-direito mínimo de 3,50m (três metros e cinquenta 
centímetros);
III -  Ter nos locais de trabalho, vãos de iluminação e ven-
tilação, com área mínima equivalente a 1/10 (um décimo) da 
área útil;
IV -  Ter instalações sanitárias, separadas por sexo, na se-
guinte proporção:
a)  Até 30 (trinta) operários, um conjunto de vaso, mictó-
rio, chuveiro e lavatório;
b)  Acima de 30 (trinta), um conjunto para cada grupo de 
15 (quinze) operários excedentes.
V -  Ter vestiários separados por sexo.

Art. 150. A depender do tipo da indústria, deverão ser observa-
das orientações e normas sobre o assunto, disposições esta-
duais e federais, Ministério do Trabalho e regulamentações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

CAPÍTULO X
DAS NUMERAÇÕES PREDIAIS

Art. 151. A numeração predial será fornecida pela Secretaria 
Municipal de Habitação e Urbanismo, mediante certidão e terá 
validade nas ações do planejamento urbano, de endereçamen-
to e prestação de serviços essenciais sendo que sua emissão 
não implica, em hipótese alguma, no reconhecimento por par-
te do município, do direito sobre a posse ou domínio útil da 
propriedade, não a legitima, não autoriza o seu parcelamento, 
não autoriza a edificação sobre a mesma, nem torna legal o 
sistema viário.

Art. 152. Para formalização do pedido da certidão de nume-
ração predial, será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos:
I -  Requerimento com assinatura do proprietário ou re-
presentante legal;
II -  Cópia das folhas do carnê do IPTU, que contenham a 

identificação da propriedade, do proprietário e os dados cadas-
trais da propriedade;
III -  Cópia atualizada (trinta dias) da matrícula da proprie-
dade;
Parágrafo único. Para os casos regulares, o prazo máximo para 
o fornecimento da certidão, após cumpridas todas as exigên-
cias do município pelo interessado, será de 48 (quarenta e oito) 
horas e neste prazo não será computado o tempo despendido 
na prestação de esclarecimentos pela parte interessada, ou na 
apresentação de documentação faltante.

Art. 153. A numeração predial obedecerá aos seguintes crité-
rios:
I - Será um identificador, podendo ser numérico ou alfanumé-
rico, sendo a parte numérica composta por um número intei-
ro, que corresponderá à distância métrica mensurada a partir 
do início definido na via na qual se situa o imóvel, até à linha 
divisória da propriedade, incluindo a sua testada, indicando a 
posição geográfica do imóvel em relação à via.
II - No que couber, o estabelecimento do ponto inicial a que se 
refere o inciso I, obedecerá:
a) à hierarquia do sistema viário, ou seja, as vias locais terão 
início em vias coletoras, que terão início nas arteriais;
b) aos limites e às barreiras físicas intransponíveis;
c) à sequência definida nos casos já anteriormente implanta-
dos, onde a mesma não comprometer a lógica do sistema de 
numeração predial;
d) às adaptações necessárias a fim de se evitar transtornos em 
alterações de grande volume, tendo em vista as numerações 
existentes;
e) às melhores soluções encontradas pelo órgão responsável 
pelo seu fornecimento.
III - A parte alfabética complementar da numeração predial po-
derá ser utilizada na emissão da certidão, em casos onde hou-
ver necessidade de identificação de mais de uma edificação 
para um único imóvel, sempre com referência à numeração de 
entrada pelo logradouro público tendo em vista que poderá ser 
definida uma única numeração predial para cada imóvel, exce-
to casos específicos elencados;
IV - A numeração predial, para quem longitudinalmente olha 
a via pública e dá as costas para o início da mesma, será par 
quando o imóvel estiver localizado no lado direito da via e ím-
par, se localizado no lado esquerdo;
V - O proprietário do imóvel é responsável pela colocação e 
manutenção de placa em local perfeitamente visível da via pú-
blica, indicando a numeração predial recebida através da cer-
tidão, de tamanho adequado, do tipo oficial ou artístico de sua 
preferência;
VI - As edificações com mais de um pavimento terão numera-
ção predial obedecendo-se os mesmos critérios deste capítulo, 
sendo as unidades independentes identificadas no projeto e no 
estabelecimento do condomínio, por numerais com três e qua-
tro algarismos, devendo o algarismo da classe das centenas 
e dos milhares indicar o número do pavimento, considerando 
sempre o pavimento térreo como o primeiro pavimento e o al-
garismo das dezenas e das unidades indicar a ordem das uni-
dades, em cada pavimento. A numeração a ser distribuída nos 
pavimentos subterrâneos e nas sobrelojas será precedida das 
letras maiúsculas "SS" e "SL", respectivamente;
VII - Poderá ser admitida a expedição de até dois números pre-
diais em um único imóvel quando o mesmo apresentar duas 
frentes o que não implica na autorização para desmembramen-
to ou fracionamento de IPTU;
VIII - Fracionamentos de IPTU são previstos apenas quando o 
imóvel estiver subdividido em condomínio regularmente cons-
tituído. O fracionamento de IPTU não é permitido para imó-
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veis de mais de um proprietário ou ainda os locados, ainda que 
existam mais de uma numeração predial;
IX - O proprietário de imóvel de esquina, à sua escolha, deverá 
especificar no requerimento de solicitação de numeração pre-
dial para qual logradouro deverá ser considerada a frente para 
que seja fornecida a numeração;
X - Para o caso de condomínios horizontais, edificações trans-
versais ao alinhamento predial e em série, será expedida uma 
única numeração predial. A identificação das unidades inde-
pendentes será conforme projeto aprovado no Departamento 
de Aprovação de Projetos - DEAPRO.

CAPÍTULO XI
DOS EMBARGOS E MULTAS

Seção I
Dos Embargos
Art. 154. Obras em andamento, sejam elas construções ou re-
formas, serão embargadas, sem prejuízo das multas quando:
I -  Estiverem sendo executadas sem o respectivo Alvará, 
emitido pela Prefeitura;
II -  Estiverem sendo executadas sem responsabilidade 
do profissional registrado na Prefeitura;
III -  Estiver em risco a sua estabilidade com perigo para o 
pessoal que execute;
IV -   Forem construídas ou acrescidas em desacordo com 
o projeto aprovado e/ou em desacordo com este Código e de-
mais leis em vigor. 

Art. 155. Constatada qualquer irregularidade acima menciona-
da, o setor de fiscalização da prefeitura intimará, através de 
embargo administrativo da obra, os infratores, para que proce-
dam em até 15 (quinze) dias úteis a regularização, ficando as 
obras suspensas até que seja cumprido o objeto da notificação.
§ 1º Enquanto não for regularizada a situação que infringiu os 
dispositivos desta Lei, somente será permitido executar traba-
lhos que sejam necessários para a eliminação da disposição 
legal violada.
§ 2º A defesa far-se-á através de protocolo, instruída com a 
documentação necessária.
§ 3º A apresentação da defesa no prazo legal suspende a exi-
gibilidade da multa até a decisão de autoridade administrativa. 

Art. 156. A notificação deverá ser feita pessoalmente, podendo 
também ser por via postal, com aviso de recebimento, ou por 
edital.
§ 1º A assinatura do infrator no auto não implica confissão, nem 
tampouco, a aceitação de seus termos.
§ 2º A recusa da assinatura no auto, por parte do infrator, não 
agravará a pena, nem tampouco, impedirá a tramitação normal 
do processo.

Art. 157. O não cumprimento do contido na notificação de em-
bargo, será o processo de embargo judicial instruído e remeti-
do à Procuradoria Geral, para efeito de ser iniciada a compe-
tente ação.
Parágrafo único. A Procuradoria Geral do Município dará co-
nhecimento ao Setor de Fiscalização para que acompanhem a 
obra embragada, comunicando qualquer irregularidade havida.

Art. 158. Constatada qualquer irregularidade acima menciona-
da serão autuados o proprietário, profissional (se houver) e o 
responsável pela execução de estruturas pré-moldadas, se for 
o caso. 

Seção II
Das Multas
Art. 159. Pelo desrespeito ao embargo administrativo, será 
aplicada multa conforme Tabela I, Anexo VI ao infrator.
Parágrafo único. Considera-se desrespeito ao embargo admi-
nistrativo, a continuação dos trabalhos no imóvel ou obra sem 
a adoção das devidas providências.

Art. 160. O valor das multas será aplicado de acordo com a 
disposição legal violada, nos termos do Anexo VI - Tabela I.
Parágrafo único. As multas serão aplicadas ao proprietário e ao 
profissional, quando houver, em partes iguais.

Art. 161. Na reincidência, as multas serão cobradas em dobro.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 162. Os casos omissos no presente Código, serão estuda-
dos e julgados pelo Departamento de Aprovação de Projetos 
em conjunto com o Conselho do Plano Diretor de Guarapuava 
- CONCIDADE.

Art. 163. Edificações singulares que adotam sistema constru-
tivo alternativo ou único serão analisados conforme resolução 
normativa específica.

Art. 164. As exigências contidas nesta Lei deverão ser acres-
cidas das imposições específicas do Corpo de Bombeiros, Vi-
gilância Sanitária, bem como das normas da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 165. Estabelecimentos de interesse ou assistenciais da 
saúde deverão ser aprovados pela Vigilância Sanitária.

Art. 166. Para edificações com área impermeabilizada igual ou 
superior a 3.000,00m2 (três mil metros quadrados), deverão 
ser apresentados mecanismos de contenção de cheias a ser 
aprovado pelo município, além do previsto em demais legisla-
ções vigentes.

Art. 167. Para edificações com área superior a 3.000,00m2 
(três mil metros quadrados), deverá ser apresentado Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC) a 
ser aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 168. São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:
I -  Anexo I - Glossário;
II -  Anexo II - Selo Padrão do município;
III -  Anexo III - Figura 01 - Chanfro de esquina;
IV - Anexo IV - Quadro I - Passeio
V -  Anexo V - Tabelas:
Tabela I - Recuos laterais e de fundos
Tabela II - Áreas mínimas, iluminação e ventilação
Tabela III - Canaleta de espera
Tabela IV - Áreas mínimas em condomínios
VI - Anexo VI - Tabela I - Multas
VII - Anexo VII - Modelos de Estacionamentos Frontais

Art. 169. Cabe ao Departamento de Aprovação de Projetos a 
definição dos modelos e peças técnicas a serem solicitados 
quando da submissão de projetos à aprovação, bem como 
criação de aprovação simplificada de projeto, nos termos a se-
rem posteriormente definidos.
§ 1º No caso da simplificação de apresentação de projetos 
submetidos à aprovação, que implique na não apresentação 
de projetos completos, mas apenas daqueles solicitados pelo 
DEAPRO, não isenta o profissional do atendimento à todas as 
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diretrizes estabelecidas nesta Lei e às pertinentes às normati-
zações de projetos, bem como outros previstos em legislações 
pertinentes.
§ 2º À não observância do que dispõe o § 1º implicará em pe-
nalização ao profissional, bem como das adequações neces-
sárias em qualquer momento em que se der a fiscalização da 
execução das obras pelo Município.

Art. 170. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando a Lei 051/1987, os artigos 268, 277 
e 278 da Lei 007/2004 - Código de Posturas e demais disposi-
ções em contrário.
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 066/2016
ANEXO I

GLOSSÁRIO
Para fins desta Lei, adotam-se seguintes definições técnicas:
Alvará: Autorização expedida pela autoridade municipal para execução de obras de construção, modificação, reforma ou demo-
lição.
Andaime: Estrutura provisória de madeira ou de material metálico sobre o qual trabalham os operários na construção.
Antecâmara: Pequeno compartimento complementar que antecede um outro maior.
Área Construída: Área total coberta de todos os pavimentos de uma edificação, inclusive o espaço ocupado pelas paredes.
Área Útil: Área de um ambiente livre de paredes.
Auto: Registro administrativo através do qual o agente da fiscalização municipal autua o infrator.
Balanço: Avanço da construção sobre o alinhamento do pavimento térreo.
Cota: Medida de distância, em linha reta, entre dois pontos dados.
Cobertura: Elemento de coroamento da edificação destinado a proteger as demais partes componentes. Geralmente composto 
por um sistema de vigamento e telhado.
Coeficiente de aproveitamento: Índice obtido através da divisão entre área total computável pela área do lote.
Compartimento: Cada uma das divisões de uma edificação.
Declividade: Inclinação do terreno.
Demolição: Total derrubamento de uma edificação. A demolição parcial caracteriza-se como reforma.
Divisa: Linha limítrofe de um lote ou terreno.
Embargo: Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra.
Escada enclausurada: Escada de segurança a prova de fumaça, que permite o escape de emergência em caso de incêndio.
Esquadrias: Peças que fazem o fecho dos vãos, como portas, janelas, venezianas, caixilhos, portões etc. e seus complementos.
Fachada: Face de um edifício voltada para um logradouro público ou espaço aberto.
Fundação: Parte da estrutura localizada abaixo do nível do solo e que tem por função distribuir as cargas ou esforços da edifica-
ção pelo terreno.
Gabarito: Número de pavimentos de uma edificação.
Habite-se: Documento expedido pelo Município, após a conclusão de uma edificação, autorizando o seu uso e ocupação.
Infração: Designa o fato que viole ou infrinja disposição de lei, regulamento ou ordem de autoridade pública, onde há imposição 
de pena.
Interdição: Ato administrativo que impede o ingresso em obra ou ocupação de edificação concluída.
Jirau/Sobreloja: Compartimento com piso elevado em relação ao pavimento onde se situa.
Logradouro Público: Denominação genérica de qualquer rua, avenida, alameda, travessa, praça, largo, etc. de uso comum do 
povo.
Marquise: Estrutura em balanço destinada à cobertura e proteção de pedestres.
Meio-Fio: Linha limítrofe construída de pedra ou concreto que separa o passeio da faixa de rolamento de veículos.
Mezanino: Plano de piso que subdivide parcialmente um andar em dois andares.
Muro de Arrimo: Muros destinados a suportar desnível de terreno superior a um metro.
Patamar: Piso situado entre lances sucessivos de uma mesma escada.
Pavimento: Parte da edificação compreendida entre dois pisos sucessivos.
Pé-direito: Distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento.
Pilotis: Espaço livre sob a edificação resultante do emprego de pilares.
Prisma de Ventilação e Iluminação: Área interna não edificada destinada a ventilar e/ou iluminar compartimentos de edificações.
Reentrância: Recuo em plano de fachada.
Reforma: Obra que implicar a alteração da edificação em seus elementos construtivos essenciais sem modificar, entretanto, a 
forma, área ou altura.
Subsolo: É o pavimento enterrado ou semienterrado desde que o piso do pavimento imediatamente superior (térreo) não fique 
acima da cota mais 1,20m (um metro e vinte centímetros) em relação ao nível do meio fio.
Sumidouro: Poço destinado a receber efluentes da fossa séptica e permitir sua infiltração subterrânea.
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Tanque Séptico: Tanque de alvenaria ou concreto onde se depositam as águas de esgoto e as matérias sofrem processo de 
desintegração.
Tapume: Vedação provisória usada durante a construção e situada em toda a extensão do terreno.
Taxa de permeabilidade: é a relação percentual entre a soma das áreas permeáveis e a área do lote. 
Taxa de ocupação: é a relação percentual entre projeção da edificação (acima do solo) e área do lote.
Testada: Linha limítrofe entre o terreno e o logradouro público.
Vistoria: Diligência efetuada por funcionários credenciados pela Prefeitura para verificar as condições de uma edificação, obra 
em andamento e instalação de qualquer natureza.

ANEXO II
SELO PADRÃO

Observação: Os dados do quadro estatístico deverão ser preenchidos de acordo com os dados da edificação, bem como o nú-
mero das leis em vigor, no rodapé.
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ANEXO III
Figura Ilustrativa 01 - Chanfro De Esquina

SIGLAS:
R = comprimento da redução das testadas
α = ângulo do vértice da esquina
C = chanfro

ANEXO IV
Quadro I - Parâmetros para implantação de passeios e paisagismo

Os passeios terão os seguintes padrões:
- PADRÃO A - bloco de concreto intertravado
- PADRÃO B - pavimentação asfáltica
- PADRÃO C - concreto moldado “in loco”
- PADRÃO D - piso drenante

Observação:
A critério do Município poderão ser utilizadas outras tecnologias ou materiais para pavimentação dos passeios implantados pelo 
Poder Público Municipal, desde que resulte em superfície regular, firme, contínua, antideslizante e antiderrapante;
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Fica expressamente proibido o uso de pisos trepidantes, deslizantes e com superfície irregular, como por exemplo: Miracema, 
Lousa, Pedra Macaco, Piso Cerâmico.
(1)  No caso de adequação viária, alteração no tipo de pavimentação da pista de rolamento ou projetos especiais da PMG, 
poderá a critério do Município ser adotado o Padrão B.
(2)  A critério do Município, poderá ser definido outro material, nos termos dos padrões já estabelecidos.
(3)  O espaçamento entre as Árvores de Pequeno Porte deverá ser de 5,00 a 7,00 metros. No caso de árvores de grande 
porte deverá seguir a Legislação Ambiental Municipal e orientações do Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental 
Municipal.

Exemplos de algumas espécies utilizadas na arborização urbana:
Pequeno porte: Ipê amarelo mirim, extremosa e ácer-palmato
Médio porte: Dedaleiro, ipê amarelo e ácer-negundo.

ANEXO IV
Figuras Ilustrativas

Modelo para Calçadas de até 1,50m de largura

Observação: Será admitida a instalação de piso tátil de largura de 20,00 cm, sendo preferencial o uso de 40,00 cm.



22 de dezembro de 2016, Veiculação 22/12/16 Ano XIX - Nº 1112 Boletim Oficial do Município -  30

ANEXO IV
Figuras Ilustrativas

Modelo para Calçadas de até 1,50m de largura

Observação: Será admitida a instalação de piso tátil de largura de 20,00 cm, sendo preferencial o uso de 40,00 cm.

ANEXO IV
Figuras Ilustrativas

Modelo para Calçadas de 1,50m a 2,50m de largura

Observação: Será admitida a instalação de piso tátil de largura de 20,00 cm, sendo preferencial o uso de 40,00 cm.
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ANEXO IV
Figuras Ilustrativas

Modelo para Calçadas de 1,50m a 2,50m ou mais

Observação: Será admitida a instalação de piso tátil de largura de 20,00 cm, sendo preferencial o uso de 40,00 cm.

ANEXO V
Tabela I - Recuos Laterais e De Fundos

(1) Poderão ser permitidas paredes sem aberturas nas divisas laterais e de fundo até o quarto pavimento, somente para Zona 
Central Estendida, Vias de Adensamento e Centros de Células, com exceção dos lotes das Zonas Especiais de Controle de 
Gabarito.
(2) O térreo bem como sobreloja são considerados como pavimento.
(3) As sacadas deverão estar localizadas a 1,50 metros das divisas.
(4) Em terrenos situados na direção dos FEIXES DE MICROONDAS da antena “TELEPAR”, o número de pavimentos fica subor-
dinado à altura máxima permitida, conforme Lei Municipal nº 18/85.
(5) O número de pavimentos é determinado pela taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, com exceção dos lotes 
localizados em Zona Especial de Controle de Gabarito.

ANEXO V
Tabela II - Área, Iluminação, Ventilação e Pé-Direito Mínimos
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ANEXO V
Tabela III - Canaleta De Espera

Observação:
A largura mínima de acumulação - canaleta de espera - deverá ser de 3,00m (três metros) para acessos em mão única e 5,00m 
(cinco metros) para acessos em mão dupla.

ANEXO V
Tabela IV - Condomínios

Siglas:
ZCE - Zona Central Estendida
ZD - Zona de Densificação
ZEC - Zona de Expansão Controlada
ZPBC - Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel
ZPBRP - Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras

ANEXO VI
Tabela I - Multas
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ANEXO VII
                                                                        Modelos de Estacionamento Frontal 

ANEXO VII
Modelos de Estacionamento Frontal



22 de dezembro de 2016, Veiculação 22/12/16 Ano XIX - Nº 1112 Boletim Oficial do Município -  34

ANEXO VII
Modelos de Estacionamento Frontal

ANEXO VII
Modelos de Estacionamento Fronta
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ANEXO VII
Modelos de Estacionamento Frontal

ANEXO VII
Modelos de Estacionamento Frontal
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ANEXO VII
Modelos de Estacionamento Frontal
Utilizando Baias de Estacionamento

ANEXO VII
Modelos de Estacionamento Frontal
Utilizando Baias de Estacionamento



22 de dezembro de 2016, Veiculação 22/12/16 Ano XIX - Nº 1112 Boletim Oficial do Município -  37

Altera e dá nova redação aos arts. 288 e 293 da Lei Municipal 
nº 1.108/2001 – Código Tributário Municipal, alterado pela Lei 
nº 1.432/2004. Revoga o Anexo I da Lei nº 1.432/2004. Acres-
centa a Tabela XI a Lei Municipal nº 1.108/2001.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado o art. 288 da Lei Municipal nº 1.108/2001, 
passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 288 - É contribuinte:
I - das taxas indicadas nos incisos I a III do art. 285, o proprie-
tário, titular do domínio ou possuidor de imóveis alcançados ou 
beneficiados pelos serviços;
II - da taxa indicada no inciso IV do art. 285, o proprietário, o 
titular do domínio útil, ou ocupante de imóvel beneficiado com 
o serviço;
III - das taxas indicadas nos incisos V e VI do art. 285 o interes-
sado na expedição de qualquer documento ou prática de ato 
por parte do Município.

Art. 2º Fica alterado o art. 293 e acrescentado o parágrafo 
único, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”  da Lei Municipal nº 
1.108/2001, passando a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 293 - Esta taxa será calculada em função da área de risco 
e atividade desenvolvida, devida anualmente de acordo com a 
Tabela XI.
Parágrafo único.  Ficam isentos do pagamento da Taxa de 
Combate a Incêndio:
a) Imóveis da União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, bem como suas autarquias, fundações e empresas publi-
cas, imóveis de templos de qualquer culto, partidos políticos, 
inclusive suas fundações e de entidades sindicais trabalha-
doras, imóveis de instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, imóveis de associações de morado-
res.
b) Imóveis residenciais com edificações de até 70 m² (se-
tenta metros quadrados) de área construída, beneficiados com 
a isenção do IPTU, nos termos do artigo 139 desta Lei.
c) Imóveis residenciais de propriedade de pessoas apo-
sentadas, pensionistas, viúvas (os) e órfãos de pai ou mãe, 
beneficiados com a isenção do IPTU, nos termos do artigo 140 
desta Lei.
d) Contribuintes beneficiados com a isenção de IPTU, 
nos termos do artigo 138, inciso II e III da Lei Complementar nº 
045/2014. 
e) Contribuintes beneficiados com a isenção de IPTU, 
nos termos do artigo 8º e 9º da Lei 1.868/2009 – Programa 
Minha Casa Minha Vida.
f) Contribuintes beneficiados com a isenção de IPTU, 
nos termos da Lei 1.535/2006 – PLANDEG – Plano de Desen-
volvimento Econômico de Guarapuava, pelo período definido 
no ato administrativo de isenção.

Art. 3º Fica revogado o Anexo I da Lei nº 1.432/2004 e acres-
centada a Tabela XI na Lei Municipal nº 1.108/2001, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 

TABELA XI
PARA COBRANÇA DA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
I – Territorial (Terrenos Vagos), por área do terreno:
a) Até 200m²............................................................... 0,90 UFM
b) Acima de 200m² até 500 m²...................................1,35 UFM
c) Acima de 500m² até 1.000 m²................................ 2,00 UFM
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d) Acima de 1.000m² a 3.000 m2................................ 3,00 UFM
e) Acima de 3.000m² ................................................. 5,00 UFM
II – Residências, por área construída:
a) Até 70m²..................................................................0,30 UFM
b) Acima de 70m² até 100 m²......................................0,45 UFM
c) Acima de 100m² até 200 m²..................................... 0,65 UFM
d) Acima de 200m² até 300 m².................................... 0,95 UFM
e) Acima de 300m² até 400 m².....................................1,40 UFM
f) Acima de 400m²........................................................1,80 UFM

III – Misto (Residência e Comércio/Serviço) por área construída 
e/ou utilizada para atividade econômica:
a) Até 300m²................................................................1,30 UFM
b) Acima de 300m² até 500 m²................................... 2,30 UFM
c) Acima de 500m² até 1000 m²................................... 4,30 UFM
d) Acima de 1000 m²................................................... 8,30 UFM

IV - Comércio e Serviços, por área construída e/ou utilizada 
para atividade econômica:
a) Até 300m².............................................................   2,30 UFM
b) Acima de 300m² até 500 m²...................................   4,30 UFM
c) Acima de 500m² até 1000 m².............................   8,30 UFM
d) Acima de 1000m² até 3000m²............................... 16,30 UFM
e) Acima de 3000m².................................................. 32,30 UFM

V - Indústria, por área construída e/ou utilizada para atividade 
econômica:
a) Até 500m².............................................................. 3,50 UFM
b) Acima de 500m² até 1000 m².................................. 6,50 UFM
c) Acima de 1000m² até 3000 m²..............................  12,50 UFM
d) Acima de 3000m² até 10000 m²............................ 24,50 UFM
e) Acima de 10000m²................................................ 48,50 UFM

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor 90 (noventa) dias 
após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, em 21 de dezembro de de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMETAR N°068/2016
Altera os parágrafos 1º, 2º e 3º e acrescenta os parágrafos 4º, 
5º e 6º ao art. 143, da Lei Municipal nº 1.108/2001 – Código 
Tributário Municipal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado os parágrafos 1º, 2º e 3º e acrescenta-
do os parágrafos 4º, 5º e 6º ao art. 143 da Lei Municipal nº 
1.108/2001, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 143 - ..............................................

§ 1º Considera-se imóvel não edificado, não utilizado ou subu-
tilizado sujeito à aplicação da alíquota progressiva no tempo 
correspondente ao IPTU Predial ou Territorial, o imóvel que se 
enquadrar em pelo menos 01 (um) dos critérios especificados: 

I – Aquele cujo valor da construção não alcançar 20% (vinte 
por cento) do valor venal do respectivo terreno exceto, quando 
constatada que a atividade econômica exercida necessite de 
pátio de trabalho e/ou estacionamento, ou que não seja divisí-
vel nos termos da legislação de zoneamento de uso e ocupa-
ção;
II – Aqueles situados em eixo estruturais e de adensamento, 
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zonas de interesse social, zonas de densificação e central es-
tendidas, áreas com predominância de residencial e áreas de 
ocupação mista que contenham edificação cuja área constru-
ída represente coeficiente de aproveitamento inferior a 5,0% 
(cinco por cento) do previsto na legislação de uso e ocupação 
do solo;
III – Aquele onde seja constatada edificação ou construção em 
ruínas, e/ou não ofereça condições de habitabilidade;
IV – Aqueles situados em áreas com destinação específica e 
que contenham edificação de uso não residencial, cuja área 
destinada ao desenvolvimento da atividade seja inferior a 1/3 
(um terço) da área do terreno, compreendendo áreas edifica-
das e não edificadas necessárias à complementação da ativi-
dade;
V - Aquele cujo índice de aproveitamento, conforme estabeleci-
do na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação seja igual a zero.

§ 2º Os imóveis previstos no §1º deste artigo, que não cumpri-
rem a função social e política de desenvolvimento urbano insti-
tuída no Plano Diretor Municipal, serão notificados pelo Municí-
pio de Guarapuava para promover o adequado aproveitamento 
dos imóveis, obedecendo ao seguinte:

I – A notificação devidamente assinada por autoridade compe-
tente do Município, far-se-á:
a)  Pessoalmente;
b) Por via postal com Aviso de Recebimento;
c) Por edital, quando resultar infrutífero o meio referido 
nas alíneas “a” e “b”.
II – Depois de notificados, o contribuinte terá o prazo de 01 
(um) ano para que apresente projeto de aproveitamento do 
imóvel, seja para edificação, parcelamento ou desenvolvimen-
to de atividade econômica, observado o § 1º deste artigo.
III – Vencido o prazo do inciso anterior, incidirá sobre imóvel, 
alíquota progressiva no tempo, na forma do parágrafo 3º deste 
artigo.
IV – Após apresentado o projeto o Município obedecerá aos 
seguintes prazos para sua aprovação:
a) Em até 06 (seis) meses para projeto de edificação;
b) Em até 06 (seis) meses para projeto de desmembra-
mento;
c) Em até 06 (seis) meses para projeto de desenvolvi-
mento de atividade econômica;
d) Em até 18 (dezoito) meses para projeto de parcela-
mento na forma de loteamento.
V - A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mor-
tis, posterior a data da notificação, transfere as obrigações de 
edificação, desmembramento, parcelamento ou utilização com 
fins econômicos, sem interrupção de quaisquer prazos.
VI - Após a notificação é vedada a concessão de isenções re-
lativas ao IPTU progressivo de que trata este artigo, enquanto 
a exigência de cumprir a sua obrigação social não tiver sido 
totalmente atendida.
VII – Comprovado o cumprimento da obrigação de edificar, 
desmembrar, parcelar ou utilizar o imóvel, proceder-se-á a 
análise do mérito quanto o benefício da isenção para os fatos 
geradores posteriores, quando solicitado perante o Município.

§3º No caso de imóveis não edificados, não utilizados ou subu-
tilizados, o Município promoverá a notificação do contribuinte 
conforme parágrafo anterior e aplicará a alíquota progressiva 
no tempo, conforme previsão do artigo 156 da Constituição Fe-
deral, Estatuto das Cidades e Plano Diretor do Município de 
Guarapuava, sendo:

I – Para IPTU Predial do distrito sede:

a) Alíquotas progressiva de 1,1% (um vírgula um) no pri-
meiro ano;
b) Alíquotas progressiva de 2,2% (dois vírgula dois) no 
segundo ano;
c) Alíquotas progressiva de 4,4% (quatro vírgula quatro) 
no terceiro ano;
d) Alíquotas progressiva de 8,8% (oito vírgula oito) no 
quarto ano;
e) Alíquotas progressiva de 15,0% (quinze) no quinto ano 
e nos subsequentes.
II – Para IPTU Predial dos demais distritos:
a) Alíquotas progressiva de 0,7% (zero vírgula sete) no 
primeiro ano;
b) Alíquotas progressiva de 1,4% (um vírgula quatro) no 
segundo ano;
c) Alíquotas progressiva de 2,8% (dois vírgula oito) no 
terceiro ano;
d) Alíquotas progressiva de 5,6% (cinco vírgula seis) no 
quarto ano;
e) Alíquotas progressiva de 11,2% (onze vírgula dois) no 
quinto ano e nos subsequentes.
III – Para IPTU Territorial:
a) Alíquotas progressiva de 3,2% (três vírgula dois) no 
primeiro ano;
b) Alíquotas progressiva de 6,4% (seis vírgula quatro) no 
segundo ano;
c) Alíquotas progressiva de 12,8% (doze vírgula oito) no 
terceiro ano;
d) Alíquotas progressiva de 15,0% (quinze) no quarto ano 
e nos subseqüentes.

§4º O contribuinte, após aprovação do projeto, terá os seguin-
tes prazos para manutenção do efeito suspensivo da progres-
sividade, a fim de incidir a alíquota dos incisos I e II do caput do 
art. 143 desta Lei.

I – Para comprovação ao Município de Guarapuava do início da 
execução da obra de edificação, desmembramento, loteamen-
to ou atividade econômica em até 06 (seis) meses;
III – Para comprovação ao Município de Guarapuava da con-
clusão da edificação, desmembramento, parcelamento ou lote-
amento nos seguintes prazos:
a) Em até 01 (um) ano para edificações até 1.000m² (mil 
metros quadrados) e para desmembramento;
b) Em até 02 (dois) anos para edificações de 1.001m² (mil 
e um metros quadrados) até 3.000m² (três mil metros quadra-
dos) e para parcelamentos na forma de loteamentos;
c) Em 05 (cinco) anos para edificações acima de 3.000m² 
(três mil metros quadrados).
IV - Os prazos que tratam o parágrafo anterior poderão ser 
prorrogados, desde que justificados com a devida comprova-
ção e aprovação pelo setor responsável do Município de Gua-
rapuava.

§5º O não cumprimento de quaisquer dos prazos previstos nes-
ta Lei, acarretará na aplicação de alíquota progressiva e de 
lançamento complementar, na seguinte forma:

I - Dar-se-á no exercício subsequente ao do descumprimento 
dos prazos previstos de suspensão, devendo incidir a alíquota 
progressiva no tempo correspondente aos itens previstos no 
parágrafo 3º deste artigo, observados o disposto no inciso II do 
parágrafo 2º;
II - Em lançamento complementar de IPTU progressivo no tem-
po, no exercício subseqüente ao descumprimento dos prazos 
previstos de suspensão, com base no valor venal atualizado 
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correspondente a diferença de valor obtido quando da incidên-
cia de alíquota apurada conforme parágrafo 3º deste artigo e 
do valor efetivamente lançado, para até 05 (cinco) anos ante-
riores à aplicação da alínea “a” deste artigo. 
a) O lançamento complementar, previsto no inciso II des-
te parágrafo, será efetuado em parcelas, sendo cada parcela 
referente a um exercício para o qual o imóvel deixou de cumprir 
sua função;
b) O contribuinte será notificado do lançamento comple-
mentar do IPTU progressivo, nos termos da alínea “a” e do 
inciso II deste parágrafo, por meio de edital;
c)  As alíquotas majoradas vencidas não retrocederão a 
base de cálculo;
d)  Será mantida a cobrança do IPTU Progressivo no tem-
po, pela alíquota majorada, até que se cumpra a obrigação de 
parcelar, edificar ou utilizar o imóvel ou que ocorra a sua desa-
propriação. 

§6º Decorridos 05 (cinco) anos da cobrança do IPTU progressi-
vo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação do par-
celamento, edificação ou utilização compulsórios, o Município 
de Guarapuava poderá proceder a desapropriação do imóvel, 
descontados os débitos referentes ao imóvel, nos termos do 
artigo 8º da Lei Federal 10.257/2001. 

Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor dia 01 de janei-
ro de 2017, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, em 21 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMETAR N°069/2016
Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo, das áre-
as urbanas do Município de Guarapuava.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber-
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DO ZONEAMENTO DAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO 
DE GUARAPUAVA
Art. 1º O zoneamento, constante no Anexo I, Mapa 1, parte 
integrante desta lei, divide a totalidade das áreas urbanas do 
Distrito Sede do município de Guarapuava em:
I - Zona Central Estendida;
II - Zona de Densificação;
III - Zona de Expansão Controlada;
IV - Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel;
V - Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras;
VI - Zonas Especiais;
VII - Zonas Industriais;
VIII - Zona urbana com características rurais.

Art. 2º As áreas urbanas do Distrito Sede do Município de Gua-
rapuava também são subdivididas em Células de Planejamen-
to, onde fazem parte os respectivos Centros de Célula, Vias 
de Adensamento e Vias passíveis de alargamento, conforme 
Anexo I, Mapa 2.

Art. 3º O zoneamento, constante no Anexo I, Mapas 4, 5 e 6, 
parte integrante desta lei, divide a totalidade das áreas urbanas 
dos demais distritos do município de Guarapuava.
§ 1º Os distritos de que trata o Art. 3º são divididos conforme 
segue:
I - Zoneamento da área urbana do Distrito de Palmeiri-

nha;
II - Zoneamento da área urbana do Distrito de Guará;
III - Zoneamento da área urbana do Distrito de Guairacá.
§ 2º O Zoneamento das áreas urbanas do Distrito de Entre 
Rios é constante de legislação específica.

Seção I
Zona Central Estendida
Art. 4º A Zona Central Estendida - ZCE se caracteriza pela ex-
pansão do centro tradicional do Distrito Sede e tem seus limi-
tes estabelecidos no Anexo I, Mapa 1, onde as condições de 
disponibilidade de infraestrutura permitem maior adensamento. 

Art. 5º Suas características de uso e ocupação deverão pre-
ferencialmente concentrar atividades administrativo-institucio-
nais do serviço público, de passeio, lazer, diversão e cultura, 
admitindo-se o uso habitacional e atividades comerciais e de 
prestação de serviços, conforme previstos no Anexo III.
§ 1º Os usos permitidos entre os comerciais, industriais e de 
serviços permitidos na Zona Central Estendida são elencados 
no Anexo III, sendo que nos centros de célula, não será permi-
tido o uso residencial unifamiliar, sendo permitido o uso misto 
(residencial e comercial) e residencial coletivo, para novas edi-
ficações.
§ 2º Atividades comerciais e de prestação de serviço que se 
caracterizam por serviço e comércio de bairro e que por de-
finição deveriam localizar-se nos bairros e células de plane-
jamento, devem ser redirecionadas para outras zonas além 
da Zona Central Estendida, podendo ser negado o pleito na 
Zona Central Estendida quando desta indicação, analisado 
pelo Conselho do Plano Diretor do Município de Guarapuava - 
CONCIDADE.
§ 3º A permissão para edificações coletivas é condicionada à 
disponibilidade de infraestrutura completa.

Art. 6º O tamanho mínimo de lote permitido com frente para 
a vias de adensamento inseridos nos limites da Zona Central 
Estendida é igual a área de 360,00m2 (trezentos e sessenta 
metros quadrados) e testada de 12,00m (doze metros).
Parágrafo único. As vias de adensamento de que trata este 
artigo são constantes do Anexo I, Mapa 2.

Art. 7º Os tamanhos mínimos dos lotes localizados nas demais 
vias, que não sejam as de adensamento são definidos confor-
me segue:
 I - Lotes de meio de quadra - testada mínima de 7,00m (sete 
metros), profundidade mínima, nas laterais, de 12,00m (doze 
metros) e área mínima de 125,00m2 (cento e vinte e cinco me-
tros quadrados);
II - Lotes de esquina - testada mínima de 7,00m (sete metros) 
mais os recuos frontais obrigatórios, profundidade mínima, nas 
laterais, de 12,00m (doze metros) e área mínima de 162,50m2 
(cento e sessenta e dois vírgula cinquenta metros quadrados);
III - Lotes de meio de quadra - Acesso mínimo de 3,00m (três 
metros) de largura e área mínima de 125,00m2 (cento e vinte e 
cinco metros quadrados) mais a área considerada de acesso, 
desde que se trate de constituição de uma única unidade de 
lote e um único desmembramento, sendo que em projetos de 
novos loteamentos e centros de célula esta modalidade não é 
permitida.
§ 1º Não serão permitidos desmembramentos transversais ao 
alinhamento predial, previstos apenas quando tratar-se de con-
domínio.  
§ 2º Para o caso de desmembramento em novas vias a infra-
estrutura completa deverá ser comprovada como existente. O 
compromisso de execução de infraestrutura só será utilizado 
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quando de aceitação de rua para doação e casos de loteamen-
to onde a infraestrutura a ser executada deverá ser a completa.
§ 3º Para o caso de aceitação de rua em doação, o projeto 
deverá primeiramente prever o desmembramento da área a 
ser incorporada ao sistema viário, juntamente com os termos 
do aceite, que inclui a execução da infraestrutura completa da 
via, pelo doador. O desmembramento de lote só poderá ocorrer 
após a concretização da doação e a vistoria da execução das 
obras de infraestrutura.
§ 4º Para os casos de desmembramentos previstos no § 3º, 
poderá ser aprovado anteprojeto de desmembramento, que 
demonstre as unidades de lotes, com vistas ao dimensionando 
dos projetos de infraestrutura a serem aprovados pelos órgãos 
competentes.
§ 5º Para os casos de loteamentos segue o que dispõe esta le-
gislação e as leis específicas de parcelamento do solo urbano.

Art. 8º Os parâmetros de uso e ocupação são definidos no 
Anexo II, Quadro I e poderão ser acrescidos mediante con-
cessão onerosa de acordo com critérios definidos nesta lei, no 
plano diretor, em legislações ou regulamentações específicas.
§ 1º O pedido de liberação de ultrapassagem dos parâmetros 
urbanísticos básicos deverá ser submetido à Secretaria Munici-
pal de Habitação e Urbanismo, que deverá observar os seguin-
tes critérios para avaliação e liberação:
a) potencialidade e disponibilidade da infraestrutura básica e 
complementar;
b) análise do sistema viário, sobrecarga, tendências de locali-
zação dos usos e políticas urbanas expressas nos objetivos do 
plano diretor;
c) área construída existente na quadra em que o lote se situa;
d) o custo, observada a regulamentação de concessão onero-
sa.
§ 2º Nos casos de projetos de habitações coletivas e edifícios 
comerciais e mistos onde ocorra a liberação da concessão one-
rosa, conforme análise da Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo é obrigatória a apresentação de projeto e execução 
de sistemas de contenção de águas, que funcionem como áre-
as de acumulação, a ser aprovado pelo órgão competente.

Seção II
Zona de Densificação
Art. 9º Zona de Densificação - ZD é aquela onde as condições 
do meio físico, a disponibilidade ou a proximidade de infraes-
trutura e a necessidade de diversificação de uso podem pos-
sibilitar um adensamento maior do que em outras zonas e tem 
seus limites estabelecidos e constantes do Anexo I, Mapa 1. 
§ 1º Os usos permitidos entre os comerciais, industriais e de 
serviços permitidos na Zona de Densificação são elencados 
no Anexo III, sendo que nos centros de célula não será permi-
tido o uso residencial unifamiliar, sendo permitido o uso misto 
(residencial e comercial) e residencial coletivo, para novas edi-
ficações.
§ 2º A permissão para edificações coletivas é condicionada à 
disponibilidade de existência de infraestrutura completa.

Art. 10. O tamanho mínimo de lote permitido com frente para a 
vias de adensamento inseridos nos limites da Zona de Densifi-
cação é igual a área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros 
quadrados) e testada de 12,00m (doze metros).
Parágrafo único. As vias de adensamento de que trata este 
artigo são constantes do Anexo I, Mapa 2.

Art. 11. Os tamanhos mínimos dos lotes localizados nas de-
mais vias, que não sejam as de adensamento são definidos 
conforme segue:

I - Lotes de meio de quadra - testada mínima de 7,00m (sete 
metros), profundidade mínima, nas laterais, de 12,00m (doze 
metros) e área mínima de 125,00m2 (cento e vinte e cinco me-
tros quadrados);
II - Lotes de esquina - testada mínima de 7,00m (sete metros) 
mais os recuos frontais obrigatórios, profundidade mínima, nas 
laterais, de 12,00m (doze metros) e área mínima de 162,50m2 
(cento e sessenta e dois vírgula cinquenta metros quadrados);
III - Lotes de meio de quadra - Acesso mínimo de 3,00m (três 
metros) de largura e área mínima de 125,00m2 (cento e vinte e 
cinco metros quadrados) mais a área considerada de acesso, 
desde que se trate de constituição de uma única unidade de 
lote e um único desmembramento, sendo que em projetos de 
novos loteamentos e centros de célula esta modalidade não é 
permitida.
§ 1º Não serão permitidos desmembramentos transversais ao 
alinhamento predial, previstos apenas quando tratar-se de con-
domínio.  
§ 2º Para o caso de desmembramento em novas vias a infra-
estrutura completa deverá ser comprovada como existente. O 
compromisso de execução de infraestrutura só será utilizado 
quando de aceitação de rua para doação e casos de loteamen-
to onde a infraestrutura a ser executada deverá ser a completa.
§ 3º Para o caso de aceitação de rua em doação, o projeto 
deverá primeiramente prever o desmembramento da área a 
ser incorporada ao sistema viário, juntamente com os termos 
do aceite, que inclui a execução pelo doador, da infraestrutura 
completa da via. O desmembramento de lote só poderá ocorrer 
após a concretização da doação e a vistoria da execução das 
obras de infraestrutura.
§ 4º Para os casos de desmembramentos previstos no § 3º, 
poderá ser aprovado anteprojeto de desmembramento, que 
demonstre as unidades de lotes, com vistas ao dimensionando 
dos projetos de infraestrutura a serem aprovados pelos órgãos 
competentes.
§ 5º Para os casos de loteamentos segue o que dispor esta 
legislação e as específicas de parcelamento do solo urbano.

Art. 12. Os parâmetros de uso e ocupação são definidos no 
Anexo II, Quadro I e poderão ser acrescidos mediante con-
cessão onerosa de acordo com critérios definidos nesta lei, no 
plano diretor, em legislações ou regulamentações específicas.
§ 1º O pedido de liberação de ultrapassagem dos parâmetros 
urbanísticos básicos deverá ser submetido à Secretaria Munici-
pal de Habitação e Urbanismo, que deverá observar os seguin-
tes critérios para avaliação e liberação:
a) potencialidade e disponibilidade da infraestrutura básica e 
complementar;
b) análise do sistema viário, sobrecarga, tendências de locali-
zação dos usos e políticas urbanas expressas nos objetivos do 
plano diretor;
c) área construída existente na quadra em que o lote se situa; 
d) o custo, observada a regulamentação de concessão onero-
sa.
§ 2º Nos casos de projetos de habitações coletivas e edifícios 
comerciais e mistos onde ocorra a liberação da concessão one-
rosa, conforme análise da Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo é obrigatória a apresentação de projeto e execução 
de sistemas de contenção de águas, que funcionem como áre-
as de acumulação, a ser aprovado pelo órgão competente.

Seção III
Zona de Expansão Controlada
Art. 13. Zona de Expansão Controlada - ZEC é aquela onde 
as condições do meio físico, a disponibilidade de infraestrutu-
ra e a necessidade de diversificação de uso não possibilitam 
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um adensamento maior do que aquele correspondente aos pa-
râmetros básicos estabelecidos, devendo prever a ocupação 
através de lotes de tamanho maior e instalação de condomí-
nios urbanísticos. A Zona de Expansão Controlada tem seus 
limites estabelecidos e constantes do Anexo I, Mapa 1.
§ 1º Os usos permitidos entre os comerciais, industriais e de 
serviços permitidos na Zona de Expansão Controlada elenca-
dos no Anexo III, sendo que nos centros de célula, não será 
permitido o uso residencial unifamiliar, sendo permitido o uso 
misto (residencial e comercial) e residencial coletivo, para no-
vas edificações.
§ 2º A permissão para edificações coletivas é condicionada à 
disponibilidade de existência de infraestrutura completa.

Art. 14. O tamanho mínimo de lote permitido com frente para a 
vias de adensamento inseridos nos limites da Zona de Expan-
são Controlada é igual a área de 360,00m2 (trezentos e ses-
senta metros quadrados) e testada de 12,00m (doze metros).
Parágrafo único. As vias de adensamento de que trata este 
artigo são constantes do Anexo I, Mapa 2.

Art. 15. O tamanho mínimo dos lotes localizados nas demais 
vias, que não sejam as de adensamento, na Zona de Expansão 
Controlada do Distrito Sede é igual a 450,00m2 (quatrocentos 
e cinquenta metros quadrados) com testada mínima de 12,00m 
(doze metros).

Art. 16. Nas áreas que possuírem infraestrutura básica mais 
a rede de esgoto e pavimentação, localizadas na Zona de Ex-
pansão Controlada do Distrito Sede, passarão a vigorar os pa-
râmetros referentes a tamanho de lotes e testadas mínimas da 
Zona de Densificação, conforme disposto no Art. 11.
§ 1º Não serão permitidos desmembramentos transversais ao 
alinhamento predial, previstos apenas quando tratar-se de con-
domínio.  
§ 2º Para o caso de desmembramento em novas vias a infraes-
trutura deverá ser comprovada como existente. O compromis-
so de execução de infraestrutura só será utilizado quando de 
aceitação de rua para doação e casos de loteamento onde a 
infraestrutura a ser executada deverá ser a completa.
§ 3º Para o caso de aceitação de rua em doação, o projeto 
deverá primeiramente prever o desmembramento da área a 
ser incorporada ao sistema viário, juntamente com os termos 
do aceite, que inclui a execução pelo doador, da infraestrutura 
completa da via. O desmembramento de lote só poderá ocorrer 
após a concretização da doação e a vistoria da execução das 
obras de infraestrutura.
§ 4º Para os casos de desmembramentos previstos no § 3º, 
poderá ser aprovado anteprojeto de desmembramento, que 
demonstre as unidades de lotes, com vistas ao dimensionando 
dos projetos de infraestrutura a serem aprovados pelos órgãos 
competentes.
§ 5º Para os casos de loteamentos segue o que dispor esta 
legislação e as específicas de parcelamento do solo urbano.

Art. 17. Os parâmetros de uso e ocupação são definidos no 
Anexo II, Quadro I e poderão ser acrescidos mediante con-
cessão onerosa de acordo com critérios definidos nesta lei, no 
plano diretor, em legislações ou regulamentações específicas.
§ 1º O pedido de liberação de ultrapassagem dos parâmetros 
urbanísticos básicos deverá ser submetido à Secretaria de Ha-
bitação e Urbanismo, que deverá observar os seguintes crité-
rios para avaliação e liberação:
a) potencialidade e disponibilidade da infraestrutura básica e 
complementar;
b) análise do sistema viário, sobrecarga, tendências de locali-

zação dos usos e políticas urbanas expressas nos objetivos do 
plano diretor;
c) área construída existente na quadra em que o lote se situa; 
d) o custo, observada a regulamentação de concessão onero-
sa.
§ 2º Nos casos de projetos de habitações coletivas e edifícios 
comerciais e mistos onde ocorra a liberação da concessão one-
rosa, conforme análise da Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo, é obrigatória a apresentação de projeto e execu-
ção de sistemas de contenção de águas, que funcionem como 
áreas de acumulação, a ser aprovado pelo órgão competente.

Seção IV
Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel
Art. 18. Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel do Distrito 
Sede - ZPBC subdividida em ZPBC 1 e ZPBC 2, é aquela onde 
as condições do meio físico, a disponibilidade de infraestrutura 
não possibilitam um adensamento maior do que aquele cor-
respondente aos parâmetros básicos estabelecidos, devendo 
prever a ocupação através de lotes de tamanho maior e insta-
lação de condomínios urbanísticos, não permitindo, portanto, a 
concessão para ultrapassagem dos parâmetros básicos defini-
dos, salvo a sobreposição das vias de adensamento e centros 
de célula, previstas no Anexo I, Mapa 2. A Zona de Proteção da 
Bacia do Rio Cascavel tem seus limites estabelecidos e cons-
tantes do Anexo I, Mapa 1.
§ 1º Os usos permitidos entre os comerciais, industriais e de 
serviços permitidos na Zona de Proteção da Bacia do Rio Cas-
cavel são elencados no Anexo III, sendo que nos centros de 
célula, não será permitido o uso residencial unifamiliar, sendo 
permitido o uso misto (residencial e comercial) e residencial 
coletivo, para novas edificações.
§ 2º A permissão para edificações coletivas é condicionada à 
disponibilidade de infraestrutura completa.

Art. 19. O tamanho mínimo de lote permitido com frente para 
as vias de adensamento inseridas nos limites da Zona de Pro-
teção da Bacia do Rio Cascavel 1 – ZPBC 1 é igual a área de 
360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) e testada 
de 12,00m (doze metros). (Emenda Legislativo)
§ 1º As vias de adensamento de que trata este artigo são cons-
tantes do Anexo I, Mapa 2. (Emenda Legislativo)
§ 2º Os tamanhos mínimos de lote, permitidos na Zona de 
Proteção da Bacia do Rio Cascavel 2 – ZPBC 2 deverá ser 
estabelecido por zoneamento específico a ser regulamentado. 
(Emenda Legislativo)

Art. 20. O tamanho mínimo dos lotes localizados nas demais 
vias, que não sejam as de adensamento, na Zona de Proteção 
da Bacia do Rio Cascavel 1- ZPBC1, do Distrito Sede é igual a 
450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) com 
testada mínima de 12,00m (doze metros). (Emenda Legislati-
vo)
Parágrafo Único: O tamanho mínimo dos lotes localizados nas 
demais vias, que não sejam as de adensamento, na Zona de 
Proteção da Bacia do Rio Cascavel 2- ZPBC 2, do Distrito Sede 
deverá ser estabelecido por zoneamento específico a ser regu-
lamentado. (Emenda Legislativo)

Art. 21. Nas áreas que possuírem infraestrutura básica mais a 
rede de esgoto e pavimentação, localizadas na Zona de Prote-
ção da Bacia do Rio Cascavel 1 – ZPBC 1, o tamanho dos lotes 
poderá ser permitido conforme segue: (Emenda Legislativo)
I - Lotes de meio de quadra - testada de 7,50m (sete me-
tros e cinquenta centímetros), profundidade mínima de 12,00m 
(doze metros) nas laterais e área de 225,00m2 (duzentos e 



22 de dezembro de 2016, Veiculação 22/12/16 Ano XIX - Nº 1112 Boletim Oficial do Município -  42

vinte e cinco metros quadrados);
II - Lotes de esquina - testada de 7,50m (sete metros e 
cinquenta centímetros) mais os recuos frontais obrigatórios, 
profundidade mínima de 12,00m (doze metros) nas laterais e 
área de 292,50m2 (duzentos e noventa e dois metros quadra-
dos vírgula cinquenta);
III - Lotes de meio de quadra - Acesso de 3,00m (três metros) 
de largura e área de 225,00m2 (duzentos e vinte e cinco me-
tros quadrados) mais a área considerada de acesso, desde 
que se trate de constituição de uma única unidade de lote e um 
único desmembramento, sendo que em projetos de novos lote-
amentos e centros de célula esta modalidade não é permitida.
§ 1º Não serão permitidos desmembramentos transversais ao 
alinhamento predial, previstos apenas quando tratar-se de con-
domínio.
§ 2º Para o caso de desmembramento em novas vias a infraes-
trutura deverá ser comprovada como existente. O compromis-
so de execução de infraestrutura só será utilizado quando de 
aceitação de rua para doação e casos de loteamento onde a 
infraestrutura a ser executada deverá ser a completa.
§ 3º Para o caso de aceitação de rua em doação, o projeto 
deverá primeiramente prever o desmembramento da área a 
ser incorporada ao sistema viário, juntamente com os termos 
do aceite, que inclui a execução pelo doador, da infraestrutura 
completa da via. O desmembramento de Lote só poderá ocor-
rer após a concretização da doação e a vistoria da execução 
das obras de infraestrutura.
§ 4º Para os casos de desmembramentos previstos no § 3º, 
poderá ser aprovado anteprojeto de desmembramento, que 
demonstre as unidades de lotes, com vistas ao dimensionando 
dos projetos de infraestrutura a serem aprovados pelos órgãos 
competentes.
§ 5º Para os casos de Loteamentos segue o que dispor esta 
legislação e as específicas de parcelamento do solo urbano.

Art. 22. Na Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel 2 - 
ZPBC 2, delimitada no Anexo I, Mapa 1, deverão vigorar parâ-
metros a serem estabelecidos em zoneamento específico a ser 
regulamentado. (Emenda Legislativo)

Art. 23. Os parâmetros de uso e ocupação são definidos no 
Anexo II, Quadro I e poderão ser acrescidos mediante con-
cessão onerosa de acordo com critérios definidos nesta lei, no 
plano diretor, em legislações ou regulamentações específicas.
§ 1º O pedido de liberação de ultrapassagem dos parâmetros 
urbanísticos básicos deverá ser submetido à Secretaria de Ha-
bitação e Urbanismo, que deverá observar os seguintes crité-
rios para avaliação e liberação:
a) potencialidade e disponibilidade da infraestrutura básica e 
complementar;
b) análise do sistema viário, sobrecarga, tendências de locali-
zação dos usos e políticas urbanas expressas nos objetivos do 
plano diretor;
c) área construída existente na quadra em que o lote se situa; 
d) o custo, observada a regulamentação de concessão onero-
sa.
§ 2º Nos casos de projetos de habitações coletivas e edifícios 
comerciais e mistos onde ocorra a liberação da concessão one-
rosa, conforme análise da Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo, é obrigatória a apresentação de projeto e execu-
ção de sistemas de contenção de águas, que funcionem como 
áreas de acumulação, a ser aprovado pelo órgão competente.

Art. 24. Em todos os empreendimentos com área construída 
igual ou superior a 500,00m2 (quinhentos metros quadrados) 
localizados em Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel, 

deverão ser exigidos projeto e execução de sistemas de con-
tenção de águas, que funcionem como áreas de acumulação 
e que promovam o retardamento da chegada do fluxo de água 
aos leitos principais.

Seção V
Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras – ZPBRP
Art. 25. A Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras - ZP-
BRP constitui parte do manancial de interesse municipal para o 
abastecimento público. Seus parâmetros urbanísticos de uso e 
ocupação que se encontram inseridos no perímetro urbano são 
estabelecidos e divididos em quatro áreas distintas.
Parágrafo único. Para imóveis onde seja possível a alteração 
das características topográficas, de forma que deixe de se lo-
calizar ou contribuir na área de abrangência da Bacia do Rio 
das Pedras, mediante a apresentação de laudo técnico com-
probatório, assinado por profissional da área, o zoneamento a 
ser considerado para as diretrizes de ocupação passará a ser 
a zona adjacente, a ser definida pela Secretaria Municipal de 
Habitação e Urbanismo.

Art. 26. Para a Área de Proteção e Recuperação do Manancial 
da Bacia do Rio das Pedras 01, constante do Anexo I, Mapa 1, 
será permitido o uso residencial, desde que unifamiliar e desde 
que obedecidos os seguintes parâmetros de ocupação:
I - Taxa mínima de permeabilidade: 25%;
II - Coeficiente máximo de Aproveitamento: 0,7;
III - Taxa máxima de Ocupação: 65%;
IV - Tamanho Mínimo de Lote: 360,00m2;
V - Testada Mínima de Lote: 10,00m;
VI - Existência de Rede Coletora de Esgoto no caso de novos 
desmembramentos, sobrepostos a loteamentos existentes.
§ 1º Serão considerados imóveis pertencentes à Área 01, os 
originários de loteamentos já existentes e aqueles que ao des-
membrarem não demandem em necessidade de abertura de 
novas vias públicas ou privadas.
§ 2º Para fins do atendimento aos parâmetros definidos nesta 
seção, será considerado unifamiliar o uso residencial previsto 
para uma unidade habitacional a cada 360,00m2 (trezentos e 
sessenta metros quadrados) de área de lote, respeitadas as 
restrições de número máximo de unidades estabelecidas no 
código de obras.
§ 3º Poderão ser admitidos desmembramentos sem a disponi-
bilidade de rede coletora de esgoto, desde que ao desmembrar 
não sejam formadas áreas inferiores a 4.000,00m2 (quatro mil 
metros quadrados), com exceção de possíveis áreas indicadas 
para regularização de sistema viário e/ou faixas não edificá-
veis, a critério da Secretaria Municipal de Habitação e Urba-
nismo.

Art. 27. Para a Área de Proteção e Recuperação do Manancial 
da Bacia do Rio das Pedras 02, constante do Anexo I, Mapa 1, 
será permitido o uso residencial, desde que unifamiliar e desde 
que obedecidos os seguintes parâmetros de ocupação:
I - Taxa mínima de permeabilidade: 35%;
II - Coeficiente máximo de Aproveitamento: 0,7;
III - Taxa máxima de Ocupação: 50%;
IV - Tamanho Mínimo de Lote: 800,00m2;
V - Testada Mínima de Lote: 12,00m;
VI - Existência de Rede Coletora de Esgoto no caso de novos 
desmembramentos ou sua execução no caso de novos lotea-
mentos ou condomínios.
§ 1º Para fins do atendimento aos parâmetros definidos nesta 
seção, será considerado unifamiliar o uso residencial previsto 
para uma unidade habitacional a cada 800,00m2 (oitocentos 
metros quadrados) de área de lote, respeitadas as restrições 
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de número máximo de unidades estabelecidas no código de 
obras.
§ 2º Poderão ser admitidos desmembramentos sem a disponi-
bilidade de rede coletora de esgoto, desde que ao desmembrar 
não sejam formadas áreas inferiores a 4.000,00m2 (quatro mil 
metros quadrados), com exceção de possíveis áreas indicadas 
para regularização de sistema viário e/ou faixas não edificá-
veis, a critério da Secretaria Municipal de Habitação e Urba-
nismo.

Art. 28. Poderão ser admitidos na Área 02, loteamentos e con-
domínios desde que obedecidos os parâmetros de ocupação 
estabelecidos no Art. 27, e demais disposições estabelecidas 
em legislações vigentes.
Parágrafo único. A área exclusiva de lote tanto nos loteamen-
tos como nos condomínios é de 800,00m2 (oitocentos metros 
quadrados).

Art. 29. Para o caso de parcelamentos e condomínios que im-
pliquem em abertura de via a infraestrutura exigida é a com-
pleta, acrescida da elevatória de recalque para recondução do 
esgoto para tratamento fora da Bacia do Rio das Pedras. 

Art. 30. Deverá ser apresentada solução técnica nos empreen-
dimentos mencionados no Art. 29, com relação às águas plu-
viais que venha a minimizar a carga poluidora a ser conduzida 
ao manancial através das águas pluviais, de acordo com crité-
rios a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

Art. 31. Para a Área de Proteção e Recuperação do Manancial 
da Bacia do Rio das Pedras 03, constante do Anexo I, Mapa 1, 
será permitido o uso residencial unifamiliar e coletivo, desde 
que obedecidos os seguintes parâmetros de ocupação:
I - Taxa mínima de permeabilidade: 25%;
II - Coeficiente máximo de Aproveitamento: 2;
III - Taxa máxima de Ocupação: 60%;
IV - Tamanho Mínimo de Lote: 450,00m2;
V- Testada Mínima de lote: 10,00m;
VI - Fossa Séptica e Sumidouro.
§ 1º Serão considerados imóveis pertencentes à Área 03, aque-
les que ao desmembrarem não demandem em necessidade de 
abertura de novas vias, públicas ou particulares.
§ 2º Para o caso de desmembramentos com finalidade de edi-
ficações de uso coletivo é obrigatória a existência da rede co-
letora de esgoto.

Art. 32. Serão admitidos nesta área, desmembramentos e con-
domínios de até 12 (doze) unidades, desde que obedecidos os 
índices de ocupação estabelecidos no Art. 31, salvo o tamanho 
mínimo de lote que poderá ser alterado para 225,00m2 (duzen-
tos e vinte cinco metros quadrados) e testada para 7,50m (sete 
metros e cinquenta centímetros) em lotes de meio de quadra 
e 292,50m2 (duzentos e noventa e dois vírgula cinquenta me-
tros quadrados) e testada para 7,50m (sete metros e cinquenta 
centímetros) mais o recuo da via e desde que comprovada a 
existência de rede coletora de esgoto e pavimentação, no caso 
dos desmembramentos e a sua execução, quando tratar-se de 
condomínio.
Parágrafo único. As modalidades de desmembramento e con-
domínio só serão admitidas no caso de áreas integrantes de 
áreas circundadas por um sistema viário já existente.

Art. 33. Para a Área de Proteção e Recuperação do Manancial 
da Bacia do Rio das Pedras 04, constante do Anexo I, Mapa 1, 
será permitido o uso residencial unifamiliar e coletivo e desde 

que obedecidos os seguintes parâmetros de ocupação:
I - Taxa mínima de permeabilidade: 30%;
II - Coeficiente máximo de Aproveitamento: 2;
III - Taxa máxima de Ocupação: 50%;
IV - Tamanho Mínimo de Lote: 600,00m2;
V - Testada Mínima: 10,00m;
VI - Existência de Rede Coletora de Esgoto.
§ 1º Serão considerados imóveis pertencentes à Área 04, aque-
les que ao parcelarem demandem em necessidade de abertura 
de novas vias, públicas ou particulares.
§ 2º Para o caso de desmembramentos com finalidade de uso 
unifamiliar, com frente para vias já existentes, no caso da não 
existência de rede de esgoto poderá ser prevista a execução 
de fossa séptica e sumidouro.

Art. 34. Poderão ser admitidos nesta área condomínios, manti-
dos os parâmetros de ocupação definidos no Art. 33, sendo que 
a área exclusiva do lote poderá ser reduzida para 450,00m2 
(quatrocentos e cinquenta metros quadrados) e desde que no 
computo da área comum mais a área exclusiva se atinja para 
o lote a área mínima de 600,00m2 (seiscentos metros quadra-
dos).

Art. 35. Para o caso de loteamentos e condomínios horizontais 
que impliquem em abertura de via particulares ou públicas, a 
infraestrutura exigida, constitui-se na completa acrescida da 
elevatória de recalque para recondução do esgoto.

Subseção IV
Dos Usos Permitidos, Não permitidos e Passíveis de Permis-
são – ZPBRP
Art. 36. O uso residencial permitido nas Áreas 01 e 02 é exclu-
sivamente o residencial unifamiliar, não sendo admitido o uso 
residencial coletivo.

Art. 37. O uso nas Áreas 03 e 04 é prioritariamente o residen-
cial unifamiliar, sendo admitido o uso residencial coletivo na 
forma de condomínios horizontais e verticais e de uso misto.

Art. 38. No que se refere às atividades industriais, aplicam-se 
às Áreas de Proteção e Recuperação do Manancial da Bacia 
do Rio das Pedras:
I - A implantação de atividades industriais depende de consulta 
prévia ao órgão ambiental responsável, de acordo com a legis-
lação que disciplina o licenciamento ambiental no Município e 
no Estado;
II - O licenciamento de novas atividades industriais pelo Muni-
cípio fica vinculado ao cumprimento das exigências ambientais 
pertinentes com a devida apresentação do licenciamento expe-
dido pelo órgão ambiental;
III - As indústrias regularmente já instaladas nas Áreas de 
Proteção do Manancial da Bacia do Rio das Pedras, que em 
função desta legislação e/ou outras pertinentes, tornem-se ina-
dequadas, poderão, a critério do órgão ambiental competente, 
ter seu licenciamento concedido, através da elaboração de um 
termo de ajuste de conduta e prazo para alteração de localiza-
ção desde que atendidas as exigências ambientais pertinentes.

Art. 39. Nas Áreas de Proteção e Recuperação do Manancial 
da Bacia do Rio das Pedras é terminantemente proibida a im-
plantação de frigorífico, matadouros, curtumes, indústria de 
refino de açúcar, indústria de extração e refino de óleos vege-
tais, indústria de fermento e leveduras, fecularias, lavanderias 
industriais, indústrias têxteis, tinturarias industriais, indústria 
de pilhas, baterias e outros acumuladores, indústria de preser-
vantes de madeira, indústria de fabricação de chapas, placas 
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de madeira aglomerada, prensada ou compensada, indústria 
de papel e celulose, indústria de borracha, indústria de quími-
cas em geral, atividades de destinação de resíduos urbanos 
e industriais (depósitos de lixo, ainda que recicláveis, aterros 
sanitários), depósitos de agrotóxicos e de produtos químicos 
perigosos, postos de abastecimento e serviços (troca de óleo, 
lavagem de veículos em geral), estabelecimentos hospitalares 
(hospitais, sanatórios e leprosários), a implantação de cemi-
térios, indústrias ou usinas que processem materiais radioa-
tivos, indústrias metalúrgicas não ferrosos (que trabalhe com 
materiais tóxicos), galvanoplastias, artefatos de amianto, mar-
morarias, serralherias, madeireiras, marcenarias, ferros velhos 
e sucatas, hotéis, casas de hospedagem (proibido apenas nas 
áreas 01 e 02), oficinas mecânicas e funilarias (proibido ape-
nas nas áreas 01 e 02).
Parágrafo único. A aprovação ou ampliação das atividades 
permissíveis depende de análise pelos órgãos competentes e 
da demonstração quanto à sua natureza de que não são pe-
rigosas, nocivas ou incômodas para às Áreas de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do Rio das Pedras e es-
pecialmente que não causem risco a qualidade e quantidade 
de água dos mananciais e sistemas hídricos da Bacia do Rio 
das Pedras.

Art. 40. Nas Áreas de Proteção e Recuperação do Manancial 
da Bacia do Rio das Pedras são permitidos usos relativos ao 
comércio e prestação de serviço 01.

Art. 41. Outros usos que não os listados no artigo 39, na ZP-
BRP serão permitidos mediante análise da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente.

Seção VI
Células de Planejamento, Vias de Adensamento, Vias Passí-
veis de
Alargamento e Centros de Célula
Art. 42. Células de Planejamento são áreas delimitadas, con-
forme mapa integrante desta lei, Anexo I, Mapa 2, que se des-
tinam a promover uma melhor distribuição do adensamento do 
uso e ocupação, por todo o perímetro urbano do Distrito Sede, 
conforme conceituação estabelecida no Plano Diretor.
§ 1º Os tamanhos mínimos de lotes e os parâmetros de ocu-
pação, nas células de planejamento, coincidirão com os pa-
râmetros da zona em que se situam, especificados no Anexo 
II, Quadro I, à exceção das vias de adensamento, que terão 
parâmetros diferenciados.
§ 2º Os parâmetros especificados no Quadro I para Centros 
de Célula só poderão ser utilizados no caso de o uso previsto 
ser misto, residencial coletivo ou comercial. Usos residenciais 
unifamiliares não são permitidos.

Art. 43. São vias de adensamento e vias passíveis de alarga-
mento, as vias indicadas no Anexo I, Mapa 2.
§ 1º Aplicam-se recuos frontais de 3,50m (três metros e cin-
quenta centímetros) nas Vias de Adensamento indicadas no 
Anexo I, Mapa 2, salvo recuos maiores a serem solicitados pela 
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.
§ 2º Aplicam-se recuos frontais de 3,50m (três metros e cin-
quenta centímetros) nas vias passíveis de alargamento, indi-
cadas no Anexo I, Mapa 2, salvo recuos maiores a serem so-
licitados pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.
§ 3º Conforme a dinâmica do planejamento, poderão ao longo 
de vigência desta Lei, serem acrescentadas vias de adensa-
mento e vias passíveis de alargamento, pela Secretaria Muni-
cipal de Habitação e Urbanismo.
§ 4º Para as novas vias, objetos de doação, desmembramen-

tos e/ou loteamentos caberá à Secretaria Municipal de Habi-
tação e Urbanismo determinar a diretriz de sua localização, a 
sua hierarquização, classificação para usos, definição de seus 
dimensionamentos e ainda a sua inclusão como vias de aden-
samento.

Art. 44. Como incentivo à implantação de edifícios comerciais, 
mistos e de habitação coletiva, poderão ser liberados aumen-
tos nos índices urbanísticos de ocupação, nas Vias de Aden-
samento e Centros de Célula, ainda que extrapolem os limites 
das zonas em que se situem, mediante solicitações especiais, 
conforme disposições da regulamentação da concessão one-
rosa e obedecidos os limites máximos estabelecidos no Anexo 
II, Quadro I.

Art. 45. O Centro de Célula I, constante do Anexo I, Mapa 02, 
possui parâmetros e padrões urbanísticos diferenciados, con-
forme Anexo II, Quadro I, salientando-se planejamento de inter-
venção no mesmo, conforme projetos a serem desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.
Parágrafo único. À critério da Secretaria Municipal de Habita-
ção e Urbanismo, para dar cumprimento ao planejamento do 
Centro de Célula I e dos demais Centros de Célula, poderá 
dispor de parâmetros específicos de aprovação de projetos, 
definição de novos limites e extensão, além da previsão de par-
cerias e exigências aos proprietários de imóveis, uma vez que 
vigorarão nestas localizações, adaptações e intervenções que 
viabilizem à efetiva implantação dos Centros de Célula.

Seção VII
Zona Especial
Art. 46. Zona Especial é aquela compreendida pelos limites de 
áreas mapeadas ou a serem mapeadas, na qual as caracterís-
ticas do meio físico restringem ou direcionam o uso e ocupa-
ção, visando à proteção, manutenção e recuperação dos as-
pectos ambientais, paisagísticos, históricos e culturais ou que 
englobam áreas de projetos específicos, de interesse público 
e/ou social.

Art. 47. São áreas pertencentes à Zona Especial, conforme 
disposições do Plano Diretor, as áreas de proteção ambiental, 
de fundos de vale, de recursos hídricos ou de captação, as ma-
tas nativas, de solos orgânicos, as pedreiras, as lagoas, a área 
de inundação do Rio Cascavel e Xarquinho e demais arroios 
urbanos, a bacia de contribuição da área de inundação, de con-
trole de gabarito, de interesse público, de interesse social, de 
projetos específicos, as áreas adjacentes ou localizadas em 
lugares de observação da paisagem e pelos terrenos situados 
nas encostas destas elevações, especialmente às situadas no 
Vale do Jordão e áreas pertencentes à implantação de parques 
lineares.
Parágrafo único. As áreas especiais se sobrepõem ao zone-
amento e às células de planejamento em que as mesmas se 
situam e estão sujeitas à análise específica de uso e ocupação.

Art. 48. A critério da Secretaria Municipal de Habitação e Urba-
nismo e Conselho do Plano Diretor do Município de Guarapu-
ava - CONCIDADE será admitida a transferência de potencial 
construtivo dos imóveis mapeados como áreas especiais para 
os imóveis que sejam integrantes das Zonas de Densificação, 
Central Estendida e Vias de Adensamento, conforme disposi-
ções do plano diretor ou legislação específica. 
Subseção I
Das Zonas Especiais de Controle de Gabarito

Art. 49. Zonas Especiais de Controle de Gabarito, delimitadas 
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no Anexo I, Mapa 1, são aquelas onde se faz necessária res-
trição de adensamento, ou o atendimento a uma necessida-
de específica, ou ainda a proteção do valor paisagístico, de 
passeio público e ecológico de determinados locais da cidade 
compreendendo:
I. Entorno do Parque das Crianças;
II. Entorno do Parque do Lago;
III. Entorno da Lagoa das Lágrimas;
IV. Entorno do Terminal Rodoviário;
V. Entorno da Lagoa Dourada;
VI. Entorno da Praça da Ucrânia;
VII. Área seccionada pelo Feixe de Micro-ondas de Telefo-
nia;
VIII. Entorno do Aeroporto;
IX. Áreas delimitadas e regulamentadas pelo Conselho do 
Plano Diretor do Município de Guarapuava - CONCIDADE ao 
longo do período em que vigorar esta lei.

Art. 50. As áreas de controle de gabarito correspondente ao 
entorno do: Parque das Crianças, Parque do Lago, Lagoa das 
Lágrimas, Terminal Rodoviário, Lagoa Dourada e Praça da 
Ucrânia tem seus parâmetros definidos no Anexo II, Quadro 
IV e suas delimitações conforme Anexo II, Figuras Ilustrativas 
I (Entorno do Parque do Lago) e II (Entorno do Terminal Rodo-
viário).

Art. 51. As áreas seccionadas pelo feixe de micro-ondas de 
telefonia possuem seus parâmetros regulamentados pela Lei 
18/1985.

Art. 52. As áreas localizadas no entorno do aeroporto são re-
gulamentadas por legislação específica.

Subseção II
Das Zonas Especiais de Interesse Social
Art. 53. Zonas Especiais de Interesse Social destinam-se pri-
mordialmente à execução, manutenção e recuperação das 
áreas de interesse social e compreendem:
I -  Terrenos públicos, particulares e/ou loteamentos irre-
gulares, em relação aos quais haja interesse público em pro-
mover a urbanização e regularização jurídica;
II -  Áreas de expansão prioritária, necessárias à implanta-
ção de programas habitacionais.
§ 1º A intervenção para regularização e ocupação das Zonas 
Especiais de Interesse Social deverá ser analisada individu-
almente pelo poder público através do Conselho Gestor do 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e poderá 
envolver dentre outros, projeto e execução de loteamentos de 
interesse social, de regularização jurídica, padrões e parâme-
tros urbanísticos diferenciados e específicos para parcelamen-
to, uso e ocupação do solo e edificações, forma de participação 
dos moradores, proprietários e empreendedores na viabiliza-
ção do plano de regularização e urbanização.
§ 2º A delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social não 
anistia loteadores de parcelamentos irregulares, das exigên-
cias e penalidades previstas em lei.
§ 3º As Zonas Especiais de Interesse Social constam da lei 
do plano diretor e legislações específicas pertinentes ou ainda 
mapeadas ao longo da vigência desta lei pelo Conselho do Pla-
no Diretor do Município de Guarapuava - CONCIDADE.

Subseção III
Das Zonas Especiais de Projetos Específicos
Art. 54. Zonas de Projetos Específicos são aquelas que ne-
cessitam de elaboração de estudos mais detalhados para im-
plementação das obras e usos e promoção das mudanças ne-

cessárias.

Art. 55. Fazem parte das Zonas Especial de Projetos Específi-
cos as áreas sujeitas à inundação do Rio Cascavel e Xarquinho 
e demais Arroios, áreas de parques lineares a serem definidos 
pelas Secretarias Municipais de Habitação e Urbanismo e de 
Meio Ambiente, previsões e diretrizes dos prolongamentos e 
alargamentos e novas vias do sistema viário, previsão da Peri-
metral, Zona no Entorno da Estação de Tratamento de Esgoto 
e demais áreas a serem delimitadas pelo Conselho do Plano 
Diretor do Município de Guarapuava - CONCIDADE ao longo 
da vigência desta lei.
§ 1º Os imóveis situados nas áreas de projetos específicos 
correspondentes às áreas sujeitas à inundação, constante do 
Anexo I, Mapa 1, são classificados como não edificáveis ou 
parcialmente edificáveis.
§ 2º Os imóveis considerados como parcialmente edificáveis 
conforme § 1º deverão ter análise e determinação de parâme-
tros específicos e restritivos de utilização, a critério da Secreta-
ria Municipal de Habitação e Urbanismo e Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente.

Art. 56. Os imóveis situados na área delimitada como de En-
torno da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, constante 
do Anexo 1, Mapa 1, possuem restrição de uso, sendo que não 
serão permitidas habitações coletivas, implantação de lotea-
mentos residenciais, podendo serem permitidos apenas des-
membramentos e loteamentos com fins industriais, conforme 
parâmetros definidos para as zonas industriais, sendo que os 
usos residenciais unifamiliares poderão ser admitidos apenas 
para as subdivisões constantes em documentos anteriores a 
esta lei.

Seção VIII
Zonas Industriais
Art. 57. As Zonas Industriais são aquelas destinadas principal-
mente às atividades de produção, e constam do Anexo I, Mapa 
1, compreendendo três subzonas:
I - Zona Industrial 1: é caracterizada por áreas de maior 
concentração da atividade industrial, já bastante consolidada, 
mas que, no entanto, estão inseridas próximas à malha urba-
na, convivendo com outros usos, devendo, portanto, restringir 
seu uso para atividades não poluitivas a critério da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente;
II - Zona Industrial 2: é caracterizada por ter uso exclusi-
vo industrial, isolado de outros usos, destinando-se à função 
de abrigar indústrias incomodas à vizinhança e sua permissão 
para instalação deverá obedecer às legislações ambientais 
pertinentes;
III -  Eixos Industriais: são caracterizados por ter uso de 
maior concentração da atividade industrial, que possuem con-
dições de convivência com usos de maior porte como depósi-
tos, oficinas, ou ainda serviços típicos de atividades instaladas 
ao longo de vias marginais às vias rodoviárias.
Parágrafo único. O tamanho mínimo de lote nas Zonas Indus-
triais e nos Eixos Industriais é igual a 1.000,00m2 (mil metros 
quadrados) com testada mínima de 20,00m (vinte metros), po-
dendo ser constituídos de desmembramentos, loteamentos e/
ou de condomínios industriais.

CAPÍTULO II
DOS PASSEIOS, DAS CALÇADAS, DOS ACESSOS E DOS 
ESTACIONAMENTOS

Art. 58. Os parâmetros para projetos e execução de passeios, 
calçadas, acessos de veículos e estacionamento estão defini-
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dos no Código de Obras do Município de Guarapuava.

CAPÍTULO III
DA DRENAGEM, DA CANALIZAÇÃO, DAS OBRAS JUNTO 
DOS ARROIOS E DAS CAIXAS DE CONTENÇÃO E ACU-
MULAÇÃO

Art. 59. Aos proprietários de imóveis que possuem confronta-
ção ou interceptação por arroios, cursos de água e valas cabe 
o que segue:
I - Independente de largura, extensão ou vazão, mantê-los lim-
pos, desembaraçados e com livre escoamento, nas duas mar-
gens, nos limites de sua propriedade;
II - Os projetos e execução de obras de contenção, canalização 
ou a regularização dos cursos de águas nos limites dos respec-
tivos terrenos deverão ter aprovação do Município;
III - Nos casos de cursos de águas, lagos ou valas constituí-
rem divisas de terrenos, os proprietários ribeirinhos respondem 
pelas exigências de preservação, manutenção ou obras que 
houver;
IV - Em hipótese alguma poderá ser executado desvio de cur-
sos de água, tomada de águas, construção de açudes, repre-
sas, barragens, tapumes, muros, contenções, canalizações, 
galerias celulares, pontes, passarelas, pilares, vigas e/ou 
quaisquer obras que venham alterar ou impedir o livre escoa-
mento de águas nos seus cursos primitivos ou retificados, sem 
a devida licença do órgão municipal competente;
V - Deverá ser mantido o afastamento de quaisquer edifica-
ções, muros, obras e/ou construções da margem dos cursos 
de água de pelo menos 15,00m (quinze metros) da borda de 
cada lado, quando não canalizado, salvo maiores extensões 
conforme legislações vigentes ou aprovações específicas que 
determinam outras metragens.
§ 1º A qualquer tempo está autorizado o Poder Público Munici-
pal efetuar vistorias, limpeza e desobstruções, canalizações e 
ainda adaptar seção de galeria/canalização com dimensiona-
mento não adequado, ainda que seja necessária a entrada em 
propriedade particular com vista a minimizar e/ou evitar pro-
blemas referentes ao interesse público e social, especialmente 
enchentes.
§ 2º Poderá ser admitida a critério da Secretaria Municipal de 
Habitação e Urbanismo, afastamento de cursos d´água infe-
riores a 15,00 metros, em imóveis edificados, objeto de lote-
amentos anteriores a Lei Federal de Parcelamento do Solo 
6766/1979 até à sua efetiva canalização, desde que compro-
vada a regularidade da edificação.

Art. 60. Nas travessias de vias e/ou em obras declaradas de 
interesse social situadas no perímetro urbano é autorizada a 
canalização e/ou obras como pontes, viadutos.

Art. 61. Nas demais situações não elencadas no artigo ante-
rior, poderá ser concedida licença aos proprietários de imóveis 
para canalização de cursos de águas e obras de contenção, 
conforme mapeamento constante do Plano Diretor, mediante 
solicitação do proprietário de acordo com o especificado nos 
incisos subsequentes:
I - Não poderão ser alteradas as secções de vazão existentes 
acomodadas e o volume de vazão anterior, prejudicando áreas 
à jusante. As secções utilizadas deverão ser iguais ou maiores 
às exigidas pelo Município;
II - Não poderão ocorrer interferências na manutenção, como 
limpezas manuais e dragagens;
III - Em situações emergenciais deverão ser retirados todos e 
quaisquer obstáculos, que possam obstruir os cursos de água, 
com vazão em alta velocidade e maior volume, tais como: es-

tacas, escoras, tapumes, areia, pedra, ferro, tábuas e outros 
materiais necessários na execução de obras em andamento;
IV - Para a canalização devidamente licenciada, o projeto de-
verá ser apresentado e executado por profissional devidamen-
te habilitado e, aprovado pelo órgão municipal competente;
V - Não será permitida a canalização sem que sejam atendidas 
as dimensões mínimas para as secções de acordo com o ór-
gão municipal competente;
VI - As estruturas das edificações deverão ser independentes 
das estruturas de canalização;
VII - Poderá ser permitida a instalação de rede coletora de es-
goto pela concessionária de serviço público, grampeada na 
canalização pretendida, desde que esta não obstrua o curso 
normal do corpo de água;
VIII - No caso de existência de rede coletora de esgoto de ser-
viço público próximo ao corpo de água que se pretenda cana-
lizar, o processo de canalização deverá, quando necessário, 
prever solução técnica viável para adequação da rede coletora 
de esgoto garantindo o fluxo normal da rede de esgoto insta-
lada.
§ 1º Entende-se por canalização (seção aberta e/ou fechada) 
que implique na modificação ou alteração da seção de um cur-
so d´água (rio, ribeirão, arroio, córrego, etc), podendo ser a céu 
aberto (canais) ou de contorno fechado (galerias), normalmen-
te com seções geométricas trapezoidal, retangular ou circular, 
entre outros.
§ 2º Os órgãos competentes do Município, quando julgarem 
necessário, poderão exigir dos proprietários a contenção, ca-
nalização ou a regularização dos cursos d´águas nos limites 
dos respectivos terrenos.
§ 3º Cabe ao Departamento de Aprovação de Projetos, ouvi-
da a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estabelecer os 
documentos, projetos, apresentação e trâmites necessários à 
aprovação do projeto de canalização.
§ 4º Cabe ao Departamento de Aprovação de Projetos, ouvida 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estabelecer faixas 
não edificáveis, acessos para manutenção e visitas, tipo de 
obras e usos sobre a área objeto da canalização.

Art. 62. A execução das caixas de acumulação e contenção 
de águas da chuva, com previsão ou não de reuso, deverá ser 
aprovada junto ao DEAPRO, que deverá estabelecer os crité-
rios e peças técnicas para apresentação de projetos e dimen-
sionamentos, mediante projeto a ser apresentado por profissio-
nal habilitado.

CAPÍTULO IV
DAS PRESCRIÇÕES URBANÍSTICAS ADICIONAIS

Art. 63. Os índices urbanísticos referentes à taxa de ocupação, 
taxa de permeabilidade, recuos, coeficiente de aproveitamento 
são determinados para cada zona e vias do sistema viário e 
consta do Anexo II, Quadro I.

Art. 64. A tabela de permissão para comércio e serviços, clas-
sificação dos empreendimentos de impacto e de vagas de es-
tacionamento constam do Anexo III, Quadros I e II e Anexo IV 
respectivamente.

Art. 65. Os parâmetros de uso e ocupação do solo, limites de 
zonas e classificação do sistema viário, empreendimentos de 
impacto, comércio e serviço, em face da dinâmica de cresci-
mento da cidade e estudos desenvolvidos, deverão ser anali-
sados pelo Conselho do Plano Diretor do Município de Guara-
puava -  CONCIDADE e alterados mediante instrumento legal 
indicado. 
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Art. 66. As diretrizes para os condomínios, residenciais, mis-
tos, industriais sejam horizontais ou verticais são os estabele-
cidos no Código de Obras.

Art. 67. A área permeável direta do lote deverá obedecer a 
porcentagem mínima definida no Anexo II, Quadro I e seguir os 
seguintes parâmetros:
I.  Deverá estar localizada obrigatoriamente no nível do 
pavimento térreo;
II.  Não poderá receber nenhum tipo de revestimento que 
impeça a infiltração imediata da água, como calçadas, pavi-
mentações, fossas sépticas e sumidouros, cisternas ou reser-
vatório de acumulação, piscinas e espelhos d’água e cobertu-
ras mesmo que removíveis;
III. Poderá receber materiais totalmente permeáveis, 
como pedrisco, grama e brita, sendo que demais materiais par-
cialmente permeáveis, como por exemplo o concregrama (per-
meabilidade de 75%) ou outro com comprovação do percentual 
de permeabilidade através de laudo técnico.

CAPÍTULO V
DOS USOS E SUA LOCALIZAÇÃO

Art. 68. Os usos são classificados em função da sua localiza-
ção e ainda em comércio e serviço de implantação de caráter 
único e/ou ocasional.

Art. 69. Os usos permitidos na zona urbana estão estabeleci-
dos no Anexo III, exceto os passíveis de autorização especial 
do Conselho do Plano Diretor do Município de Guarapuava - 
CONCIDADE, do Conselho Municipal de Trânsito de Guara-
puava - COMUTRA, Conselho Municipal de Meio Ambiente ou 
outros conselhos instituídos, caracterizados como Empreendi-
mentos de Impacto (EI) quais sejam: os Polos Geradores de 
Tráfego (PGT), Geradores de Ruído Noturno (GRN), Gerado-
res de Ruído Diurno (GRD), Geradores de Risco (GR), Gera-
dores de Impacto Ambiental (GIA), constantes nesta lei e no 
quadro dos Empreendimentos de Impacto, Anexo III, Quadro II. 
§ 1º Ainda que não constantes na tabela, um determinado tipo 
de uso poderá ser caracterizado como empreendimento de im-
pacto, a critério da Secretaria Municipal de Habitação e Urba-
nismo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e/ou Conselho 
do Plano Diretor Urbano de Guarapuava - CONCIDADE e o 
mesmo deverá seguir diretrizes estabelecidas.
§ 2º Estarão sujeitos à aprovação da Secretaria Municipal de 
Habitação e Urbanismo e/ou do Conselho do Plano Diretor Ur-
bano de Guarapuava, os usos previstos na tabela de empre-
endimentos de impacto e de polos geradores de tráfego além 
dos comércios e serviços de implantação de caráter único e/
ou ocasional, como por exemplo: parque de diversões, circos, 
hospitais, clinicas de saúde de grande porte com internamen-
tos, casas de saúde, albergues, orfanatos, depósitos de in-
flamáveis, camping, loja e depósitos de fogos de artifício, fa-
culdades e universidades, cemitérios, crematórios, atividades 
que demandam adequação à vizinhança e ao sistema viário, 
atividades que implicam na fixação de padrões específicos, ati-
vidades que pelo seu porte ou natureza exijam confinamento 
em áreas próprias e ou específicas, aterros ou valas sanitárias, 
entre outros.

Art. 70. As atividades de lazer noturno, tais como: boates, dan-
ceterias e locais de lazer com fonte de ruído, serão permissí-
veis no Centro de Célula 01 e em Vias de Comércio e Serviço 
2, permitidas nas Vias de Comércio e Serviço 3 e Vias do Eixo 
Industrial, mediante análise da Secretaria de Habitação e Ur-
banismo, ouvida as secretarias pertinentes, observada Resolu-
ção Normativa específica.

Art. 71. Os serviços de distribuição de gás - comércio de GLP 
deverão ser enquadrados em conformidade com a Portaria nº 
27/96 da ANP - Agência Nacional do Petróleo e ainda, não se-
rão permitidos em Vias de Comércio e Serviço 1. Em Vias de 
Comércio e Serviço 2, será permitida Classe I, sendo permis-
sível Classe II, com apresentação de RIV - Relatório de Impac-
to de Vizinhança, mediante análise. Em Vias de Comércio e 
Serviço 3 será permitido enquadramento até Classe II, sendo 
permissível Classe III, com apresentação de RIV - Relatório de 
Impacto de Vizinhança, mediante análise.
Parágrafo único. Empresas consideradas como Classe IV e 
acima, serão permitidas em Eixos Industriais e Zonas Indus-
triais, bem como em áreas fora do perímetro urbano, devendo 
ser apresentadas ao CONCIDADE para considerações, obser-
vando-se as restrições referentes à proximidade de escolas, 
hospitais, creches, cinemas.

Art. 72. Entende-se por comércio e serviço de localização res-
trita as atividades de localização restrita devido ao grau de in-
comodidade, particularidades e volume de tráfego, que deman-
dam mais do sistema viário e que se destina a um atendimento 
de maior abrangência que o pertinente a um determinado bair-
ro ou região.

Art. 73. Segundo a natureza, porte e grau de incomodidade e 
compatibilidade com o uso residencial, são estabelecidos crité-
rios de localização em relação às características físicas e fun-
ção das vias componentes do sistema viário básico da cidade, 
conforme Anexo III, parte integrante desta lei.

Art. 74. Para os fins da determinação dos usos e suas locali-
zações as vias são classificadas de acordo com a classificação 
estabelecida no Anexo I, Mapa 3.
§ 1º Para os demais fins correspondentes às funções de via, 
funções de trânsito, intervenções no sistema viário, dimensio-
namento, prolongamentos e alargamentos, recuos frontais se-
gue-se o mapa de hierarquia de vias previsto no Plano Diretor, 
além das Vias de Adensamento e Passíveis de Alargamento 
constante do Anexo I, Mapa 2 e/ou o estabelecido em legisla-
ção específica e/ou ainda mediante análise e parecer da Se-
cretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.
§ 2º Quando de abertura de novas vias e loteamentos, a clas-
sificação hierárquica das vias e a classificação de usos deve 
ser determinada pela Secretaria Municipal de Habitação e Ur-
banismo.

CAPÍTULO VI
DOS EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO

Art. 75. Os empreendimentos de impacto são aqueles, públicos 
ou privados, que, quando implantados, venham a sobrecarre-
gar a infraestrutura urbana ou ainda que tenham a repercussão 
ambiental significativa, provocando alterações nos padrões 
funcionais e urbanísticos da vizinhança ou ao espaço natural 
circundante, conforme Anexo III, Quadro II.
Parágrafo único. São considerados empreendimentos de im-
pacto:
I - Os sujeitos à apresentação de EIA/RIMA (Estudo de 
Impacto Ambiental/Relatório de Impacto do Meio Ambiente), 
nos termos da legislação ambiental federal, estadual ou muni-
cipal em vigor;
II - Os caracterizados como polos geradores de tráfego 
(PGT);
III - Os de qualquer natureza que possam incomodar o 
sossego e o bem-estar público;
IV - Os que possam vir a sobrecarregar a infraestrutura ur-
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bana (escoamento de águas pluviais, esgoto, etc.);
V - Os geradores de ruído noturno (GRN) - que pela sua 
atividade gere sons ou ruídos nos horários compreendidos en-
tre as 22:00 e 6:00 horas;
VI - Os geradores de ruído diurno (GRD) - que pela sua ati-
vidade gere sons ou ruídos nos horários compreendidos entre 
6:00 e 22:00 horas;
VII - Os polos geradores de risco (PGR) - atividade que re-
presente algum tipo de risco para a vizinhança através de risco 
de explosão, incêndio, envenenamento, odor, inflamáveis, po-
luição e outros;
VIII - Os localizados em vias já saturadas, a serem definidos 
pelo CONCIDADE e/ou COMUTRA.

Art. 76. Os polos geradores de tráfego deverão ter normas 
especiais para acessos, estacionamentos e operacionalidade, 
além do já previsto nas tabelas pertinentes.
§ 1º Para os projetos considerados como de impacto a Secre-
taria Municipal de Habitação e Urbanismo e/ou o CONCIDADE, 
determinará obras de melhoria urbana, devidamente aprova-
das pelo Departamento de Aprovação de Projetos, obras estas 
de responsabilidade do empreendedor, as quais condicionarão 
a aprovação e permissão final do mesmo.
§ 2º O poder público poderá exigir dos PGT já existentes à data 
desta lei, medidas operacionais, equipamentos ou obras que 
minimizem seu impacto.
§ 3º A qualquer tempo, o DEAPRO poderá solicitar em projeto 
considerado polo gerador de tráfego anuência ou parâmetros 
a serem exigidos pelo Departamento Municipal de Trânsito ou 
órgão afim indicações para área de estacionamento, indicação 
das vias de acesso adequadas, faixas de acumulação, sinali-
zação, dentre outros.

Art. 77. Os empreendimentos caracterizados como de impacto 
deverão apresentar Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), 
no caso de solicitação pelo DEAPRO, para análise e conces-
são do alvará de licença para construção, e/ou pela Secretaria 
Municipal de Finanças para alvará de Licença e Localização e 
Meio Ambiente. 
§ 1º O Relatório de Impacto de Vizinhança deverá informar so-
bre:
I -  A demanda de serviços de infraestrutura urbana;
II -  A sobrecarga da rede viária e de transportes;
III -  O escoamento de águas pluviais;
IV -  Os movimentos de terra e produção de entulho;
V -  As alterações ambientais e os padrões funcionais e 
urbanísticos da vizinhança;
VI -  O horário do funcionamento das atividades;
VII -  Níveis de ruído e/ou poluição sonora; 
VIII - Medidas a serem adotadas para minimização do im-
pacto;
IX - Questionário com o parecer da vizinhança do entorno, 
quando solicitado.
§ 2º Ficam isentos do relatório de impacto de vizinhança os 
empreendimentos nas zonas industriais exclusivas.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 78. Os projetos aprovados e/ou licenciados sob o regime 
da legislação anterior perderão sua validade, respeitando a 
data de aprovação de projeto e/ou vencimento do Alvará de 
Licença para Construção, se não for constatada o início das 
obras até 180 (cento e oitenta) dias após a entrada em vigor 
desta lei.
Parágrafo único. Apenas para os efeitos deste artigo e das dis-

posições transitórias considera-se obra iniciada, aquela cujas 
fundações estejam concluídas até o nível da viga baldrame.

Art. 79. Os usos e ocupação em desconformidade com esta lei, 
já licenciados pelo município, poderão ser mantidos, a critério 
da equipe técnica, composta por representante da Secretaria 
de Finanças, Secretaria de Habitação e Urbanismo, Secretaria 
de Meio Ambiente e Departamento de Vigilância Sanitária, de-
signada por meio de portaria, e/ou pelo CONCIDADE, desde 
que observadas as seguintes condições:
I -  Não poderão sofrer substituição por outro uso em des-
conformidade com esta lei;
II - Não poderão sofrer ampliação das edificações em des-
conformidade com esta lei;
III -  Desde que efetuadas melhorias para minimização de 
impactos, de acordo com termos de ajuste de conduta e diretri-
zes estabelecidas pelo Município.
Parágrafo único. Na impossibilidade de adequações e manu-
tenção da localização, poderá ser elaborado um TAC (Termo 
de Ajustamento de Conduta), onde deverão ser estabelecidos 
os prazos para a transferência de localização.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 80. Qualquer alteração no nome dos órgãos, secretarias 
e conselhos citados nesta lei a substituição nesta pelo novo 
nome, órgão ou conselho deverá ser automática.

Art. 81. A liberação dos alvarás de funcionamento, tanto para 
as novas edificações, quanto para as já existentes, deverá ob-
servar as disposições desta Lei, especialmente no que concer-
ne ao uso e estacionamento. 
Parágrafo único. Para as edificações já existentes, poderá ser 
permitido, a fim de que sejam atendidas as vagas de estaciona-
mento, a apresentação das vagas em local distante de no má-
ximo 150,00m (cento e cinquenta metros) do estabelecimento.

Art. 82. Deverão ser previstas nas novas edificações e nas 
existentes quando de reformas ou ampliações, as normativas 
referentes à Acessibilidade ao Portador de Deficiência e Mobili-
dade Reduzida, conforme regulamentação pertinente.

Art. 83. Os casos omissos e/ou não previstos que não pude-
rem ser analisados mediante similaridade deverão ser analisa-
dos pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e/ou 
CONCIDADE.

Art. 84. São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:
I - Anexo I - Mapas:
 Mapa 1 - Zoneamento do Distrito Sede;
 Mapa 2 - Células de Planejamento, Vias de Adensa-
mento e Passíveis de Alargamento e Centros de Célula;
 Mapa 3 - Classificação Quanto ao Uso de atividades;
 Mapa 4 - Zoneamento do Distrito de Palmeirinha;
 Mapa 5 - Zoneamento do Distrito de Guará;
 Mapa 6 - Zoneamento do Distrito de Guairacá.
II - Anexo II - Dos Parâmetros
Quadro I - Parâmetros de Ocupação;
 Quadro II - Recuos Frontais;
 Quadro III - Recuos Laterais e de Fundos;
 Quadro IV - Zona Especial de Controle de Gabarito.
III - Anexo III - Dos Usos
 Quadro I - Classificação de Comércio e Serviços;
 Quadro II - Classificação dos Empreendimentos de Im-
pacto.
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IV - Anexo IV - Tabela de Estacionamento

Art. 85. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 46/2014 e demais 
disposições em contrário.
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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ANEXO II
Quadro I - Parâmetros de Ocupação

(1) Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão onerosa.
(2) Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa.
(3) Não é permitido desmembramento com frente de 3,00m em Centros de Célula.
(4) Conforme descrição do item III, Art. 7º.
(5) Poderá ser diminuída a taxa de permeabilidade, mediante instalação de caixa de contenção, conforme Resolução Normativa 
Específica. 

ANEXO II
Quadro I - Parâmetros de Ocupação

(1) Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão onerosa.
(2) Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa.

(1) Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão onerosa.
(2) Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa.
(3) Não é permitido desmembramento com frente de 3,00m em Centros de Célula.
(4) Conforme descrição do item III, Art. 11. ANEXO II

Quadro I - Parâmetros de Ocupação
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(3) Os parâmetros da Zona de Densificação a serem utilizados, quando o lote localizado em ZEC possuir infraestrutura completa, 
são: a área e a testada.

ANEXO II
Quadro I - Parâmetros de Ocupação

(1) Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão onerosa.
(2) Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa.
(3) Conforme descrição do item III, Art. 21.

ANEXO II
Quadro I - Parâmetros de Ocupação

(1) Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão onerosa.
(2) Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa.
* salvo o especificado nesta lei

ANEXO II
Quadro I - Parâmetros de Ocupação

ANEXO II
Quadro I - Parâmetros de Ocupação
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(1) Deverá possuir, além da rede de esgoto, pavimentação. 

ANEXO II
Quadro II - Dos Recuos Frontais Mínimos

(1) Nas vias sujeitas à alargamento, o recuo frontal poderá ser superior a 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), mediante 
maiores especificações determinadas pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.
(2) O recuo frontal nas vias marginais às rodovias deverá contar a partir da faixa de domínio e faixa não edificável.
(3) Os recuos frontais iguais a zero nos centros de célula contam a partir do alinhamento predial projetado, a ser informado pela 
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.

ANEXO II
Quadro III - Dos Recuos Laterais e de Fundos
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(1) Poderão ser permitidas paredes sem aberturas nas divisas laterais e de fundo até o quarto pavimento, somente para Zona 
Central Estendida, Vias de Adensamento e Centros de Células, com exceção dos lotes das Zonas Especiais de Controle de 
Gabarito.
(2) O térreo bem como sobreloja são considerados como pavimento.
(3) As sacadas deverão estar localizadas a 1,50 metros das divisas.
(4) Em terrenos situados na direção dos FEIXES DE MICROONDAS da antena “TELEPAR”, o número de pavimentos fica subor-
dinado à altura máxima permitida, conforme Lei Municipal nº 18/85.
(5) O número de pavimentos é determinado pela taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, com exceção dos lotes lo-
calizados em Zona Especial de Controle de Gabarito.
(6) No caso de edifícios que não materializarem os limites dos lotes com gradil e/ou muros deverá ser obrigatória solução em 
projeto ou o recuo da torre, com vistas à proteção ao transeunte.

ANEXO II
Quadro IV - Zona Especial de Controle de Gabarito

(1) A altura máxima de um pavimento corresponde a 3,00 metros.
(2) Não é permitido aumento de taxa de ocupação em Zonas Especiais de Controle de Gabarito.

Observações:
Os recuos laterais e de fundos seguem o disposto no Quadro III, Anexo II, sendo que nas zonas especiais de controle de gaba-
rito, a partir do terceiro pavimento, é obrigatório o recuo lateral, com ou sem aberturas.
O coeficiente de aproveitamento fica limitado ao atendimento do limite máximo de pavimentos, taxa de ocupação e recuos.
Entorno do Parque do Lago (vide figura 01)
Área 01 - Compreende os lotes com frente para a Rua Cap. Frederico Virmond, nas quadras confrontantes com a Rua Coronel 
Saldanha.
Área 02 - Compreende os lotes com frente para a Rua Cap. Frederico Virmond e Coronel Manoel Marcondes adjacentes ao 
parque do lago.
Área 03 - Compreende os lotes com frente para as Ruas Tiradentes e Salvattore Renna - Padre Salvador.
Área 04 - Compreende os lotes com frente para a Rua Padre Chagas.
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CLASSIFICAÇÃO DE FÁBRICAS E INDÚSTRIAS
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* Salvo maiores especificações que se fizerem necessárias, julgadas pelo departamento competente e/ou CONCIDADE quando 
da classificação de Empreendimento como de Impacto.
** Em nenhuma hipótese, a via pública deverá ser utilizada para carga e descarga e/ou abastecimento de mercadorias, e tampou-
co de estacionamento para os veículos utilizados para tanto. Atividades que assim o necessitarem deverão prover pátio próprio 
compatível com a atividade.
*** Pelo menos uma vaga de estacionamento deverá ser adaptada para pessoas portadoras de deficiência física.
Observações: 
Em vias julgadas necessárias e/ou nos estabelecimentos definidos como polos geradores de tráfego, poderão ser definidos ou-
tros parâmetros além dos estabelecidos nesta tabela, a serem encaminhados pelo departamento competente, ao CONCIDADE 
e/ou COMUTRA;
Poderá ser solicitado para estabelecimentos de ensino, hotéis, casas noturnas ou atividades similares, para encaminhamento ao 
COMUTRA e CONCIDADE a apresentação de solução de embarque e desembarque de alunos e/ou usuários, que não prejudi-
quem o tráfego e não sujeite os alunos e/ou usuários a riscos. A aprovação do projeto e/ou alvará de funcionamento para obra já 
existente, fica vinculada à apresentação de solução do acesso, fluidez do tráfego, e diminuição de riscos;
O estudo de entradas e saídas, acessos, carga e descarga, embarque e desembarque deverão utilizar-se de vias de menor 
tráfego;
Para efeito do cálculo do número de vagas dos estacionamentos, a fração será arredondada para o número maior e inteiro. Ex: 
8,45 - número de vagas igual a 9;
Não será permitida a alteração de nível do passeio para a entrada e saída de veículos sobre o mesmo, quando houver a neces-
sidade, deverá ser executada uma rampa (aclive ou declive) no interior do lote.
 

GLOSSÁRIO
Para os fins desta lei são adotadas as seguintes definições:
Adensamento: a intensificação de uso do solo;
Alinhamento ou Divisa Frontal: linha legal que limita o terreno e o logradouro ou via pública ao qual faz frente, podendo apre-
sentar-se mais de uma vez, como lateral e ainda fundos, de acordo com a localização na quadra em que se situa, devendo ser 
considerado sempre frontal, quando se tratar de confrontação com logradouro público.
Alinhamento ou Divisa Lateral e de Fundo: linha legal que limita o terreno com terreno vizinho.
Área Edificada ou Construída: a soma das áreas edificadas de todos os pavimentos de uma edificação.
Área Especial: porção do território, delimitada por lei, que se sobrepõe às zonas em função de peculiaridades que exigem trata-
mento especial.
Coeficiente de aproveitamento: índice obtido através da divisão entre área total computável pela área do lote.
CONCIDADE: Conselho do Plano Diretor do Município de Guarapuava.
Desmembramentos transversais ao alinhamento predial: desmembramento de lotes de frente para viela de acesso restrito, cujo 
acesso se dá por via pública.
Gabarito máximo: corresponde ao número máximo de pavimentos que pode ser adotado para a edificação. Inclui o térreo, sobre-
loja, pé-direito duplo e não inclui o subsolo.
Infraestrutura básica: É constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, abaste-
cimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
Infraestrutura complementar: É constituída da rede coletora de esgotamento sanitário, meio fio e calçadas com passeio e aces-
sibilidade, sinalização viária e pavimentação.
Infraestrutura completa: É constituída da infraestrutura básica mais a infraestrutura complementar.
Recuo ou Afastamento: a menor distância entre as faces da construção, relativos aos alinhamentos do terreno, medidas, perpen-
dicularmente, a eles, descontados o beiral e os balanços permitidos.
SURG: Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava.
Taxa de permeabilidade: é a relação percentual entre a soma das áreas permeáveis e a área do lote. 
Taxa de ocupação: é a relação percentual entre projeção da edificação (acima do solo) e área do lote.
Zonas: porções do território do município, delimitadas por lei, e sujeitas a determinado regime urbanístico.
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