
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO RUIANA
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PROJETO DE LEI N° 424/20

Data: 16/01/20

SÚMULA; Dá atendimento ao art. 42-B da Lei 10.257/01
para o aperfeiçoamento da inclusão de área em
perímetro urbano e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município
de Cornéiio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, com
fundamento no § V do art. 42-B da Lei 10.257/2001,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

LEI:

Art. U - Para o aperfeiçoamento da inclusão de área de terras no
perímetro urbano realizada através da Lei Municipal n° 125/13, de 23/12/13, dá-se atendimento aos
termos do art. 42-B da Lei 10.257/01, da seguinte forma:

I- Demarcação do novo perímetro urbano: A demarcação do novo perímetro urbano
encontra-se definida na Lei Municipal n® 125/13, de 23/12/13, com os
seguintes rumos magnéticos e direção:

"O referido imóvel é delimitado por um polígono irregular cuja demarcação se inicia no
ponto 1, cravado na margem da faixa de domínio a 15,00 metros do eixo da REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL, situado no limite com JOÃO BATISTA GOMES GATTI E
OUTROS; seguindo com o azimute de 3S8°2S'45" e a distância de 367,45 m chega-se ao ponto
2, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS ; seguindo
com o azimute de 78°25'34" e a distância de 440,34 m chega-se ao ponto 3, confrontando neste
trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS ; seguindo com o azimute de
88°23'40" e a distância de 49,06 m chega-se ao ponto 4, confrontando neste trecho com o JOÃO
BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M^ ; seguindo
com o azimute de I88°29'24" e a distância de 29,56 m chega-se ao ponto 5, confrontando neste
trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA -
70.350,89 M'; seguindo com o azimute de 183°13'29" e a distância de 23,21 m chega-se ao
ponto 6, confrontando neste trecho com o JOÃO BA TISTA GOMES GA TTIE OUTROS - ÃREA
DESMEMBRADA - 70.350,89 M^ ; seguindo com o azimute de I77°37'0S" e a distância de
32,97 m chega-se ao ponto 7, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES
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GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M'; seguindo com o azJmute de
17I°35'20" e a disíância de 27,44 m chega-se ao ponto 8, confrontando neste trecho com o
JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - AREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M' ;
seguindo com o azitnute de J69°33'52" e a distancia de 28,95 m chega-se ao ponto 9,
confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - AREA
DESMEMBRADA - 70.350,89 M-; seguindo com o azimute de 94°05'40" e a distância de 42,50
m chega-se ao ponto 10, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E
OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M'; seguindo com o azimute de 91°57'25" e a
distância de 60,82 m chega-se ao ponto II, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA
GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M' ; seguindo com o
azimute de 89'^07'12" e a distância de 76,31 m chega-se ao ponto 12, confrontando neste trecho
com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M'
; seguindo com o azimute de 86°I2'34" e a distância de 64,38 m chega-se ao ponto 13,
confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA
DESMEMBRADA - 70.350,89 M^; seguindo com o azimute de 84°15'09" e a distância de 30,22
m chega-se ao ponto 14, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E
OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M'; seguindo com o azimute de 80°24 *50 "ea
distância de 12,56 m chega-se ao ponto 15, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA
GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M' ; seguindo com o
azimute de 72°I8'03" e a distância de 19,13 m chega-se ao ponto 16, confrontando neste trecho
com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M'
; seguindo com o azimute de 6I°37'5I" e a distância de 22,52 m chega-se ao ponto 17,
confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - ÃREA
DESMEMBRADA - 70.350,89 M^; seguindo com o azimute de 58°26'52" e a distância de 22,57
m chega-se ao ponto 18, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E
OUTROS-ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M^; seguindo com o azimute de 63°42'57" e a
distância de 23,38 m chega-se ao ponto 19, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA
GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M^ ; seguindo com o
azimute de 69°03'53" e a distância de 23,28 m chega-se ao ponto 20, confrontando neste trecho
com o JOÃO BA TISTA GOMES GA TTIE OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M'
; seguindo com o azimute de 74°03'25" e a distância de 20,28 m chega-se ao ponto 21,
confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA
DESMEMBRADA - 70.350,89 M^; seguindo com o azimute de 76°22'52" e a distância de 36,06
m chega-se ao ponto 22, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E
OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M'; seguindo com o azimute de 76°22'52" e a
distância de 48,85 m chega-se ao ponto 23, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA
GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M' ; seguindo com o
azimute de 74°24'38" e a distância de 26,79 m chega-se ao ponto 24, confrontando neste trecho
com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M'
; seguindo com o azimute de 67°11'32" e a distância de 21,29 m chega-se ao ponto 25,
confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - AREA
DESMEMBRADA - 70.350,89 M^; seguindo com o azimute de 6I°53'28" e a distância de 12,01
m chega-se ao ponto 26, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E
OUTROS-ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 seguindo com o azimute de 5_6°05'04"ea
distância de 24,46 m chega-se ao ponto 27, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA
GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M' ; seguindo com o
azimute de 48°13'49" e a distância de 24,85 m chega-se ao ponto 28, confrontando neste trecho
com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - ÁREA DESMEMBRADA - 70.350,89 M'
; seguindo com o azimute de 40°35'46" e a distância de 23,08 m chega-se ao ponto 29,
confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E OUTROS - AREA
_  . 09 n m i\ i\y\ 1^9 . .•...J., .î  P ÂOÂ À f í Q ft ^ y* È féJt t9 /t v/y» 7 ? 7lDESMEMBRADA - 70.350,89 M'; seguindo com o azimute de 34°44'18" ea distância de 13,71
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m chega-se ao ponto 30, confrontando neste trecho com o JOÃO BATISTA GOMES GATTI E
OUTROS ; seguindo com o azhnute de 88°23'40" e a distancia de 17,98 m chega-se ao ponto
31, cravado na margem da faixa de domínio a 15,00 metros do eixo da REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL, confrontando neste trecho com o REDE FERROVIÁRIA FEDERAL ; seguindo
com vários azimutes e distancias a REDE FERROVIÁRIA FEDERAL chega-se ao ponto 1 ;
ponto inicial da descrição deste perímetro..''''

II- A delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a
controle especial em função de ameaça e de desastres naturais encontram-se
definidas no Anexo I e no art. 16, todos da Lei Complementar n® 090/08,
componentes do Plano Diretor do Município de Cornélio Procópio, nos
seguintes termos:

Art. 16. A Zona Urbana de Uso Controlado compreende áreas ambientalmente frágeis, contíguas às áreas
urbanas consolidadas, que se destinam a uma ocupaçáo de baixa/média densidade e usos múltiplos compatíveis
com as características do solo e da infraestrulura disponível. Sáo objetivos desta zona:
I  - promover a ocupação de baixa/mddia densidade de forma ordenada no território;
II - integrar a ocupação existente ao restante da malha urbana;
III - ampliar a oferta de infraestrulura;
IV - ampliar a disponibilidade de equipamentos público.s, os espaços verdes e de lazer;
V - garantir a integridade do entorno, ambientalmente frágil;
VI - promover a manutenção da qualidade ambiental;
VII - recuperar ambientalmente as áreas degradadas.

lll- A definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para
infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e
sociais, encontram-se definidas no art. 25 da Lei Complementar Municipal n®
89/08, componente do Plano Diretor do Município de Cornélio Procópio, nos
seguintes termos:

Art. 25. Cumpridas as etapas da consulta prévia, o proprietário, orientado pelas diretrizes gerais, deverá
apresentar, através de requerimento ao Prefeito Municipal solicitando APROVAÇÃO, o projeto definitivo do
loteamento, anexando para este fim os seguintes elementos:

I  - O projeto de loteamento através de plantas e desenhos na escala 1:1000 (hum por mil), em quatro
vias, contendo no mínimo as seguintes informações:

a) Orientação magnética e verdadeira do Norte.
b) Sistema de vias com as respectivas cotas, dimensões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de

tangência e ângulos centrais.
c) Perfis longitudinais na escala horizontal 1:1000 (hum por mil) e escala vertical 1:100 (hum por cem) e

transversais na escala 1:100 (hum por cem) de todas as vias de circulação.
d) Curvas de nível, atuais e projetadas, com eqüidistância de 1 (um) metro.
e)A indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias

projetadas.
f) Subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas numerações, áreas, dimensões lineares e

angulares, raios, cordas, pontos de tangência e ângulos centrais.
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g)A indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato do registro do
loteamento com as respectivas áreas, dimensões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de
tangência c ângulos centrais.

h) Quadro estatístico de áreas, em metros quadrados e percentuais, contendo no mínimo as informações
sobre área total do loteamento, área total do arruamento. área total dos lotes e área total das áreas
públicas.

II - Memorial descritivo do loteamento em 04 (quatro vias) contendo no mínimo as seguintes
informações;

a) Denominação do loteamento;
b) Descrição do loteamento com suas características;
c) As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções;
d) A descrição dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos já existentes no

loteamento e adjacências.
e) A descrição dos equipamentos urbanos, comunitários, e dos serviços públicos e de utilidade pública que

serão implantados.
O A descrição dos limites e confrontações, área total do loteamento, área total dos lotes, área total da área

pública, discriminando as áreas de sistema viário, áreas institucionais, áreas de lazer, áreas de
preservação ecológica, áreas "non aedificandi", com as respectivas percentagens.

III - Memorial Descritivo das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato do registro do
loteamento.

IV - Memorial descritivo de cada lote.

V - Projetos complementares, em 4 vias, acompanhados de memorial descritivo e justificativo e outros
documentos julgados necessários pela Prefeitura Municipal, previamente aprovados, as pranchas de desenho
devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ■ ABNT , com no mínimo
apresentado os seguintes projetos;

a) Projeto de pavimentação das vias públicas.
b) Projeto de rede de escoamento das águas pluviais e superficiais, canalização em galerias ou

canal aberto, com indicação e projeto das obras de sustentação, e das demais obras necessárias
à conservação dos novos logradouros.

c) Projeto de abastecimento de água potável.
d) Projeto de abastecimento de energia elétrica e iluminação pública.
e) Projeto de Arborização das vias e logradouros públicos constando inclusive a especificação de

espécie, obedecendo ao Plano de Arborização.
f) Outros projetos de infraestruturas ou obras complementares que a Prefeitura Municipal julgar

necessárias.

VI - Modelo de instrumento legal de compromisso de compra e venda, conforme os art. 18°, inciso VI, e
art. 26° da lei federal n° 6766 de 19 de dezembro de 1979, e demais instrumentos vigentes, a ser utilizado, em 4
(quatro vias), que especifique:

a) O compromisso do loteador quanto a execução das obras de infraestrutura, enumerando-as;
b) O prazo de execução das infraestruturas exigidas nesta Lei;
c) A condição de que os lotes só poderão receber construções depois de executadas no mínimo

as obras de infraestrutura de abastecimento de água e energia elétrica;
d) O enquadramento do lote na Lei de Zoneamento de Uso c Ocupação do Solo Urbano.

Vil - Anotação de responsabilidade técnica perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA.
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IV- A definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a
promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda,

encontram-se definidas no Anexo I da Lei Complementar n° 090/08 e arts.
17 a 20 da Lei Complementar Municipal n*^ 89/08, componente do
Plano Diretor do Município de Cornélio Procópio nos seguintes termos:

Art. 17. As áreas públicas seráo fixadas pela Prefeitura Municipal para cada caso específico, e nunca
serão inferiores à 35% (trinta e cinco por cento) da área total a ser loteada, destinada ao sistema de circulação
bem como a espaços livres de uso público e implantação de equipamentos urbanos e comunitários.

§ r. Exceção feita aos loteamentos destinados a uso industrial, cujos lotes forem maiores que 10.000
(dez mil) metros quadrados, casos em que a porcentagem poderá ser reduzida.

§ 2". As áreas de lazer, destinadas a construção de praças não serão inferiores a 5% (cinco por cento) da
área total loteada.

§ 3®. As áreas institucionais não serão inferiores a 5% (cinco por cento) da área total loteada.

Art. 18. A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divide o território do Município, os
usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente,
as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento

Art. 19. Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, .saúde, lazer e
similares.

Art. 20. O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva
de faixa "non aedificandi" destinada a equipamentos urbanos.

Parágrafo Único. Consideram-sc urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água,
serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.

V- A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de
zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana,
quando o uso habitacional for permitido, encontram-se definidas no Anexo 1 e na
Lei Complementar Municipal n° 87/08, componente do Plano Diretor do
Município de Cornélio Procópio, nos seguintes termos:

Art. 94. As Zonas Especiais de Interesse Social compreendem áreas, criadas e delimitadas em leis
especificas, destinadas prioritariamente à regularização fundiária, urbanização e à produção de Habitação de
Interesse Social, a partir de um tratamento diferenciado na definição de parâmetros reguladores de usos e
ocupação do solo, sobrepondo-se ao zoneamento.

Parágrafo Único. A flexibilização de parâmetros urbanísticos será condicionada a aprovação de Planos
de Urbanização Especifica, a serem elaborados pelo poder público exclusivamente, ou em parceria com
entidades civis, para cada Zona Especial de Interesse Social, aprovados pelo Conselho Municipal de Política de
Desenvolvimento Urbano.

Art. 95. O Plano de Urbanização Específica de cada ZEIS deverá conter:
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I  - diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e ocupação do solo e instalação de
infra-estrutura urbana respeitadas as normas técnicas pertinentes;

II -diagnóstico da ZEIS que contenha no mínimo: análise físico-ambiental, análise urbanística e fundiária e
caracterização socioeconômica da população residente;

III - os projetos básicos c as intervenções urbanísticas necessárias à recuperação física da área, incluindo,
de acordo com as características locais, sistema de abastecimento de água e coleta de esgotos, drenagem de
águas pluviais, coleta regular de resíduos sólidos, iluminação pública, adequação dos sistemas de
circulação de veículos e pedestres, eliminação de situações de risco, estabilização de taludcs e de margens
de córregos, tratamento adequado das áreas verdes públicas, instalação de equipamentos sociais e os usos
complementares ao habitacional;

IV • instrumentos necessários à regularização fundiária;
V - forma de participação da população na implementação e gestão das intervenções previstas;
VI - forma de integração das ações dos diversos setores públicos que interferem na ZEIS objeto do Plano;
VII - fontes de recursos para a implementação das intervenções;
VIII - atividades de geração de emprego e renda.

Parágrafo Único. Um Plano de Urbanização Especifica poderá abranger mais de uma Zona Especial de
Interesse Social - ZEIS.

Art. 96. A lei municipal especifica, com fulcro neste Plano, estabelecerá os critérios para
delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social e do conteúdo mínimo dos Planos Urbanísticos.

§1- Deverá ser elaborado um Plano Urbanístico próprio para cada área urbana caracterizada como
ZEIS.

§ 2®- O processo de elaboração deste plano deverá ser participativo, de acordo com o estabelecido no
Título VI desta Lei.

VI- A definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do
patrimônio histórico e cultural, encontram-se definidas nos arts. 14 a 15 e 21 e
22, todos da Lei Complementar Municipal n® 89/08, componente do Plano
Diretor do Município de Cornélio Procópio, nos seguintes termos:

Art. 14. Na área urbana, as áreas de preservação ecológica ao longo de todos os cursos d'água, ou
fundos de vales serão de, no mínimo, 100 (cem) metros para cada lado das margens, a critério do órgão
competente da Prefeitura Municipal,

Art. 15. Todas as reservas florestais existentes na área urbana ou de expansão urbana são consideradas
para efeito desta Lei como áreas de preservação ecológica.

Art. 21. Para efetuar a proposta de parcelamento do solo mediante loteamento, o proprietário do imóvel
deverá efetuar consulta prévia junto à Prefeitura Municipal, para a obtenção das diretrizes gerais, apresentando
para este fim, acompanhado de requerimento próprio, os seguintes elementos:

I- Título de propriedade e certidão negativa vintcnária e de tributos municipais, todos relativos ao
imóvel;

II- Planta de situação da área, em escala apropriada em relação à cidade, indicando as principais vias de
acesso, rios, cursos d'água, talvegues e espigõcs;
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111- Três píanlas do imóvel, apresentadas em cópias, sem rasuras ou emendas, na escala 1:1000 (hum por
mil) assinadas peto proprietário do imóvel e pelo profissional responsável pelos serviços
topográficos, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

Divisas do imóvel perfeitamente definidas e traçadas;
Localização dos cursos d'água, lagoas e represas, áreas sujeitas a inundações, bosques,
construções existentes, árvores frondosas, pedreiras, nível do lençol ffeático, linhas de
transmissão de energia elétrica, dutos e outras construções;
Curvas de nível de metro em metro; com mês e ano do levantamento topográfico;
Orientação magnética e verdadeira do Norte;
Referência de nível;

Arruamcnlo vizinho a todo perímetro da gleba, com localização dos equipamentos urbanos e
comunitários existentes no local ou em suas adjacências, bem como suas respectivas distâncias
ao imóvel que se pretende lotear;
Esquema preliminar do loteamento pretendido, indicando as áreas das quadras, institucionais,
verdes, áreas de vias de circulação e outras áreas públicas;

II-

Art. 22. A Prefeitura Municipal, por meio do seu órgão de planejamento, em conformidade com os
institutos legais federal, estadual e municipal existentes, fará constar nas plantas apresentadas, as diretrizes a
serem obedecidas pelo interessado, fixando:
1- As vias de circulação existentes ou previstas que compõem o sistema viário da cidade e do município

que devem ser respeitadas pelo loteamento pretendido;
As características gerais do loteamento em relação ao uso e ocupação do solo, para o locai, definidos
pela Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano;
As áreas públicas a serem doadas ao Município;
Os coletores principais de águas pluviais e esgotos quando eles existirem ou estiverem previstos;
As faixas de proteção aos cursos d'água, nascentes, linhas de alta tensão, telefônicas, faixas de
domínio de rodovias, ferrovias, viadutos, faixas sanitárias;
Áreas "NON AEDIFICANDI", se houverem;
O traçado e respectivas dimensões do sistema viário principal do loteamento;
As obras de infraestruturas que deverão ser executadas pelo interessado, de acordo com esta lei;

III-

IV-

V-

VI-

VII-

VIII-

Art. 23. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar do dia de sua
expedição, após o que estarão automaticamente prescritas.

Além das disposições acima, a área incluída no perímetro urbano, conjuntamente
com sua função social, deverá atender:

a) À preservação, à proteção e à recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural, histórico,
paisagístico e arqueológico, compatíveis com a segurança e saúde de seus usuários e das propriedades vizinhas;

b) Somente com autorização do Poder Público poderá o proprietário de imóvel considerado como de
interesse ao patrimônio histórico, artístico, turístico, arqueológico, paisagístico ou ecológico, a exercer em outro
local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir, desde que assegurada a inexistência de
prejuízos aos mencionados patrimônios;

c) No direito de preempção ou de preferência será facilitado ao Município a aquisição de áreas de seu
interesse para a realização de projetos de proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;

d) A elaboração do EIV para aprovação do Loteamento não substitui a elaboração e a aprovação de
estudo prévio de impacto ambiental (ElA), requeridas nos termos da legislação ambiental.
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VII- A definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e
benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão
urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante
da ação do poder público, encontram-se definidas nos arts. 12 a 18 da Lei
Complementar Municipal n® 89/08, componente do Plano Diretor do
Município de Cornélio Procópio, nos seguintes termos:

Art. 12. Ao longo das áreas públicas de fundos de vales, das faixas de segurança das linhas de
transmissão de energia e das faixas de domínio das rodovias, viadutos e ferrovias, será obrigatória a execução
de uma faixa "Non Aedificandi" de no mínimo 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da
legislação especíllca.

Art. 13. Os cursos d'água não poderão ser modificados ou canalizados sem o consentimento prévio da
Prefeitura Municipal, obedecidas as legislações pertinentes ao assunto.

Art. 14. Na área urbana, as áreas de preservação ecológica ao longo de todos os cursos d'água, ou
fundos de vales serão de, no mínimo, 100 (cem) metros para cada lado das margens, a critério do órgão
competente da Prefeitura Municipal.

Art. 15. Todas as reservas florestais existentes na área urbana ou de expansão urbana são consideradas
para efeito desta Lei como áreas de preservação ecológica.

Art. 16. Áreas, a serem doadas ao Município, a título de áreas públicas serão, no mínimo, formadas
por:

I. Área Institucional;
II. Área de Preservação Ecológica, quando houver;

III. Áreas de lazer;
IV. Áreas de Arruamento;
V. Áreas Non Aedificandi, quando houver.

Art. 17. As áreas públicas serão fixadas pela Prefeitura Municipal para cada caso específico, e nunca
serão inferiores à 35% (trinta e cinco por cento) da área total a ser loteada, destinada ao sistema de
circulação bem como a espaços livres de uso público e implantação de equipamentos urbanos e comunitários.

§ 1®. Exceção feita aos loteamentos destinados a uso industrial, cujos lotes forem maiores que 10.000
(dez mil) metros quadrados, casos em que a percentagcm poderá ser reduzida.

§ 2°. As áreas de lazer, destinadas a construção de praças não serão inferiores a 5% (cinco por cento) da
área total loteada.

§ 3®. As áreas institucionais não serão inferiores a 5% (cinco por cento) da área total loteada.

Art. 18. A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divide o território do Município, os
usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente,
as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento

Art. V - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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Gabinete dcí \6 de janeiro de 2020.

nouche

icipal

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município
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PROJETO DE LEI N" 424/20

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O presente projeto tem por escopo a regularização da inclusão de área de
terras no perímetro urbano, ocorrida em 2013, através da Lei Municipal n° 125/13, de 23/12/13, em
atendimento aos Ofícios Requisitórios nos 574/18 e 420/19, do Ministério Público, em anexo.

Tais requisições, no nosso entendimento, se deram em razão da área
inserida no perímetro urbano através da Lei Municipal n° 125/13 não estava dentro da abrangência
do plano de expansão urbana, ou seja, não estaria norteada pelas exigências do Plano Diretor, e,
diante disso, há a necessidade de abarcá-la ao Plano Diretor, através de lei específica, conforme
disposições do art. 42-B da Lei 10.257/2001 (Estatuto da cidade), a saber:

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico que
contenha, no mínimo:

I - demarcação do novo perímetro urbano;

II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para
inffaestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e
sociais;

IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de
modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e
renda;

V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da
demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de
política urbana, quando o uso habitacional for permitido;

VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e
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VM - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e
benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana
e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do
poder público.

§  1" O projeto específico de que trata ocaputdeste artigo deverá ser
instituído por lei municínal e atender às diretrizes do plano diretor, quando
houver.

§ 2- Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas
no caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de
que trata o caput deste artigo.

§ 3° A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro
urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às
suas disposições.

Assim, por essa lei, impõe-se à referida área, por sua destinaçao, o
atendimento aos requisitos o Plano Diretor, ora exigido através do art. 42-B, do Estatuto da Cidade,
nos exatos termos do § 3°, acima referido.

Por outro lado, se tal área estivesse contemplada na zona de expansão urbana
do Plano Diretor, nada disso seria necessári^coiíT&rm^isposto § 2° do mencionado art. 42-B.

Assim, contamos cpm apyovqçãà unânime do presente projeto.

samehte

nnouche
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MIMISTÉRIO PÚBLICO
do Estado do Paraná

CORNÉLIO PBOCÓPIO -1'PROMOTORIA DA COMARCA DE CORNEUO PROCOPIO

Ofício n» 420/2019
Ref: Inquérito Civil n'' MPPR-0043.14.000245-2

CORNELIO PROeOPIO, 24 de Julho de 2019.

Q MINISTÉRIO PÚBLICO DO» ESTADO DO PARANÁ,, através da
CÒRNÉLld PROCÔPlÒ - 1® PROMOTÓRIA com atuação pérante HABITAÇÃO É
URBANISMO da Comarca de CORNELIO PROCOPIO, nos termos do art. 129, jll é
VI, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n® 7.347/85, art. 26, I, da Lei n°
8.625/93, e artigo 58, Inciso I, letra b, da Leí Complementar n°-85/99, nos autos do
Inquérito Ciyll n® MPPR-0043.14.000245-2, REQUISITA as seguintes Informações:

Pelo presente, tendo em vista d teor do ofício anexo, o Ministério
Público requisita sejàm encaminhadas Infprmáções sobre o andamento dà
regularização do loteáirientp em questão. Prazo.: 15 (quinze) dias.

A resposta deverá ser protocolizada nesta CORNÉLIQ PROCÓPIO -1®
PROMOTORIA, situada a Av. Santos Dumont, n.® 903 - CdRNELÍO PROCOPIO/PR,
dás 13 às 17 horas.

Descrição da Apuração: Apurar suposta venda irregular de lotes pelp Sr. João Gatti^
tendo em conta p que dispõe o art. 37 da Lei. 6766/79.

GUILHERME MARTINS AGO
PROMOTOR DE JUSTIÇ

Excelentíssimd^ènhor Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO - AVENIDA MINAS
GERAIS, 301, - CEP: 86.300-000 - CORNELIO PROCOPIO - PR
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CORNÉLIO PROeÓPIO -12 PROMOTORIA DA COMARCA DE CÒRNELIO PROCOPIO

Ofíelo n9.641/2019
Ref: Inquérito Civil n2 MPPR-0043.14.000245-2

GORNELIO PROCOPIO, 08 de outubro de 2019.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, através da
GORNÉLIO PROCÓPIO - 1® PROMOTORIA com atuação perante HABITAÇÃO E
URBANISMO da Comarca de CORNELIO PROCOPIO, nos termos do art. 129, lll e
Á/l, da ConstitMíção Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n^ 7.347/85, art. 26, I, da Lei n^
8.625/93, e artigo 58, inciso I, letra b, da Lei Complementar n® 85/99, nos autos do
Inquérito Civil n® MPPR-0043.14.000245-2, REQÜISITA as segu|ntes Informações;

Pelo presente, tendo em vista a ausência de resposta do ofício
420/2019 (anexo), o Ministério ̂ Público reitera a requisição, a fim de que sejam
encaminhadas informações no prazo de 10 (dez) dias.

A resposta deverá ser protocolizada nesta CÒRNÉLtó PROCÓPIO -1®
PROMOTORIA, sitüada a Av. Santos Dumont, n.® 903 - CORNELIO PROCOPIO/PR,
das 13 às 17 horas.

Oescrição da Apuração; Apurar suposta venda irregular de lotes pelo Sr. João G,atti,
tendo em conta o que dispõe o art. 37 da Lei. 6766/79.

GUILHERME MARTINS AGOS
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO - AVENIDA MINAS
GERAIS, 301, - CEP: 86.300-000 - CORNELIO'PROCOPIO - PR
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Ml MISTÉRIO PÚbLJcO
c/o Estado da Earaná

CORNÉÜO PROCÓPIO - ia PROMOTORIA DA COMARCA DE CORNELIO PROCOPIO

Õfícíà ri® 574/2018
Ref: Inciüérito Givil n® MPPR-0043.14.000245-2

CORNELIO PROCOPiOr 1 de Novembro de 2018.

Q Ministério público do;estado dò p/vranâ, através da
GO.RNÉLIÓ. PROCÒPIO - . 1 ® PROMOTORIA com atuação perante HABITAÇÃO É
ÚRèÃNiSMÓ dá Cdri^ CORNELIO PROCOPIO, nos terrrioá do art. 129, lÜ e
VI, da Constituição Fed^ art. 8®, § 1®, da Lei n® 7.347/85, eirt. 26, I, da Lei n®
8.625/93, e artigo'58,-inciso I, letra b, da Lei Complérrientar n® 85/99, nos autos do
Inquérito Civil n® MPPR-0043.14.000245-2, REQUISITA as seguintes informações:

Pelo presente, o Ministériç Público requisita seja informado se houve a
regularização da iriÇlusão do loteamentò na zona urbana, através do cumprimento
do disposto no ártigõ 42-B do Estatuto dá Cidade (Lei n® 10.257/2001). Em caso
negativo, que seja informado se está sendo diligenciado neste séntido,: bem como
sê|^'-süspénsá a cómereíalizáção de lotéá até essa regularizado. Prazo; IS'
(quinze) dias.

A resposta deverá ser protocolizada nesta CORNÉUO PROCÒPIO - 1®
PROMÒTORrA. situada a Av. Santos Dumont ri .® 9Ó3 - CORNELIO PROCOPIO/PR,
dás 13 às 17 horas.

Descrição daÃipur^çãó; Àpürar suposta verida irregular de lotés péld iSr. João Gatti,
tendo em còritá o qüé dispõe o art. 37 da Lei. 6766/79 '

GUILHERME MARTINS AGOSTINI
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Exceléntíssinio Senhores
Amin José Hannouche
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE CORNÉUO PROCÒPIO


