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Figura 12.3.2-1: Posto de Saúde da Família (conhecido como Centro de Saúde), situado na Rua São
Paulo, próximo a Prefeitura Municipal, a ser desativada após a construção da UBS
Figura 12.2.4-1: Evolução do IVS e suas dimensões, entre 2000 e 2010
Figura 12.3.4-1: Ginásio de Esporte, situado na Rua São Paulo – recém reformado
Figura 12.3.4-1: Casa da Cultura, situado na Rua Vereador Geraldo de Paula Faria
Figura 12.3.4-3: Academia ao ar livre, em boas condições de uso, situada ao lado da Casa da Cultura,
na Av. Dona Madalena
Figura 12.3.4-4: Praça Antônio Janeiro, em boas condições, situada na porção central de Miraselva
Figura 12.3.4-5: Obras do “Meu Campinho”, situado ao norte da mancha urbana
Figura 12.3.5-1: Evolução da taxa de moralidade por homicídio, para cada 100 mil habitantes, entre
2011 e 2019
Figura 17.1-1: Alterações do perímetro urbano de Miraselva
Figura 18-1: Potenciais vetores de expansão urbana
Figura 23.2-1: Av. Dona Madalena, em frente à Praça Antônio Janeiro
Figura 23.2-2: Av. Papa João XXIII, na altura da Igreja Matriz
Figura 23.2-3: Rua São Paulo, na esquina com a Rua Deputado Olavo Ferreira
Figura 23.3-1: Perfil de calçada acessível (medidas em metro)
Figura 23.3-2: Padrão de passeio de Miraselva, com faixa de circulação livre de obstáculos, na Rua São
Paulo
Figura 23.2-3: Travessia de pedestre elevada na Rua São Paulo, em frente à Escola Municipal Monteiro
Lobato
Figura 23.2-4: Travessia de pedestre elevada na Rua Deputado Olavo Ferreira, em frente ao Colégio
Estadual Arnaldo Busato e ao Paço Municipal
Figura 23.2-3: Travessia elevada na Av. Dona Madalena, na esquina com a Av. Papa João XXIII
Figura 23.2-3: Rampa de acesso na calçada, ao lado da UBS, na Rua Dom Pedro II com a Rua Paraná
Figura 23.4.3-1: Terminal Rodoviário, situado na Av. Rolândia, no centro de Miraselva
Figura 24.3.4-1: Capacidade de investimento e investimentos efetivamente realizados em Miraselva,
de 2013 a 2020, em mil reais constantes de 2020
Figura 24.3.5-1: Capacidade de endividamento municipal* e Dívida Consolidada Líquida (DCL) de
Miraselva, de 2015 a 2020 e projeção para 2032, em mil reais constantes de 2020
Figura 26-1: Representação da matriz SWOT
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Figura 30.3.2-1: Síntese dos parâmetros de uso e ocupação do solo propostos para Miraselva,
conforme zoneamento
Figura 30.4.1-1: Mobilidade e acessibilidade em função da hierarquização viária
Figura 30.4.2-1: Compartimentação do passeio, conforme NBR 9050
Figura 31-1: Eixos Estratégicos de Miraselva
Figura 33.1-1: Registro da reunião – Google Meets
Figura 33.2-1: Registro da reunião – Google Meets
Figura 33.3-1: Edital de Chamamento da 3ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de Miraselva
Figura 33.3-2: Divulgação da Audiência Pública (em verde) e publicação do material de apoio (em
vermelho) no site oficial da Prefeitura de Miraselva
Figura 33.3-3: Registro da transmissão ao vivo da 3ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de
Miraselva
Figura 38.6-1: Edital de chamamento público da 4ª Audiência do PDM de Miraselva
Figura 38.6-2: Publicação do material de apoio à 4ª Audiência Pública no site da Prefeitura Municipal
Figura 38.6-3: Registro da participação da comunidade local durante a transmissão ao vivo (em
vermelho)
Figura 38.6-4: Registro da transmissão, com 13 pessoas assistindo ao vivo (em vermelho)
Figura 38.7-1: Edital de chamamento público da Conferência da revisão do Plano Diretor de Miraselva
Figura 38.7-2: Lista de presença da Conferência da revisão do Plano Diretor de Miraselva
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1. APRESENTAÇÃO (1ª FASE)
O Plano Diretor Municipal (PDM), juntamente com as demais legislações urbanas e edilícia1, se
constitui como base para a política municipal de desenvolvimento e ordenamento territorial, cuja
revisão deve ocorrer a cada dez anos, conforme estabelece o Art. 40 do Estatuto da Cidade e o Art. 85
da Lei Municipal nº 417/2009 que dispõe sobre o PDM vigente.
O objetivo do presente trabalho é definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o
desenvolvimento municipal, observando:
•
•

Agenda 2030 e Nova Agenda Urbana, em especial a referência para “Inovação, Inteligência e
Sustentabilidade”; e
Estatuto da Cidade, com destaque para a garantia do (Art. 2º):
o Direito à cidade sustentável, que compreende os direitos à terra urbana, moradia,
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer;
e
o Gestão democrática, que compreende a participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

Neste contexto, este documento, que compõe a 1ª Fase do Contrato nº 039/2020, visa apresentar o
planejamento da atuação inicial da Geo Brasilis na revisão do PDM e leis complementares, envolvendo
as atividades a serem realizadas no decorrer do contrato, através da definição de:
•
•
•

Premissas do trabalho;
Metodologia a ser adotada para a execução das atividades e eventos; e
Cronograma físico dos trabalhos, com a indicação das datas de entrega dos produtos.

Adicionalmente, será elaborada a avaliação da capacidade institucional da administração pública, no
que se refere ao desempenho das funções pertinentes às áreas de planejamento e gestão urbana.
Por fim, integram este relatório os seguintes anexos:
•
•
•

1

•
•
•
•
•
•

ANEXO 1 – Lista de dados solicitados à Prefeitura Municipal;
ANEXO 2 – Recomendações para a condução do processo participativo;
ANEXO 3 – Registro da Reunião Técnica na assinatura do contrato (16/12/2020);

Consideram-se legislações urbanas e edilícia vigentes no município e objeto de atualização pelo presente contrato:
Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal nº 440/2010);
Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Rural (Lei Municipal nº 491/2013);
Lei do Sistema Viário (Lei Municipal nº 492/2013);
Código de Obras (Lei Municipal nº 488/2013);
Código de Posturas (Lei Municipal nº 484/2013); e
Lei do Perímetro Urbano (Lei Municipal nº 493/2013.
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•
•
•
•
•
•

ANEXO 4 – Registro Reunião Técnica Preparatória;
ANEXO 5 – Registro da Oficina de “Leitura Técnica” – Avaliação e desempenho do planejamento e
gestão urbana do município”;
ANEXO 6 – Registro da 1ª Audiência Pública – Apresentação do processo de revisão do Plano
Diretor Municipal;
ANEXO 6A – Gravação da 1ª Audiência Pública Apresentação do processo de revisão do Plano
Diretor Municipal (em formato digital);
ANEXO 7 – Formalização da Equipe Técnica Municipal (Decreto nº 06/2021); e
ANEXO 8 – Formalização do Grupo de Acompanhamento (Decreto nº 07/2021).

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 21

2. PREMISSAS DO PROJETO
A revisão do Plano Diretor Municipal de Miraselva e leis complementadores tem como objetivo
atualizar a política voltada a ordenar o pleno funcionamento das funções sociais da propriedade e da
cidade, a fim de garantir aos cidadãos qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento das
atividades econômicas. Para tal, a condução dos trabalhos irá considerar as premissas indicadas no
Quadro 2-1.
Quadro 2-1: Premissas e pontos chave para a revisão do PDM e leis complementares de Miraselva
Natureza
i.

Administrativa

ii.
iii.

i.

ii.
Legal
iii.

i.

ii.
iii.

Técnica

iv.

v.
vi.

Premissa
Estabelecimento de processo contínuo de acompanhamento e validação de resultados
junto à Prefeitura Municipal de Miraselva, através da Equipe Técnica Municipal (ETM),
instituída pelo Decreto Municipal nº 06/2021, e à Supervisão do PARANACIDADE
Envolvimento do Grupo de Acompanhamento (GA) em todas as reuniões técnicas, oficinas
e Audiências Públicas
Encaminhamento dos produtos por meio digital e impresso, aos cuidados do Coordenador
da ETM, que deverá reencaminhará aos integrantes da Equipe Técnica e, posteriormente, à
Supervisão (PARANACIDADE)
Atendimento aos preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº 10.257/2001, Estatuto da
Cidade, que regulamenta os art. 182 e 183 da Constituição Federal e define diretrizes gerais
da política urbana e dá outras providências
Observação às orientações das Resoluções nº 25/2005 e nº 34/2005, ambas do Conselho
Nacional das Cidades para a elaboração dos Planos Diretores Municipais e condução do
processo participativo
Aderência aos instrumentos legais e às políticas públicas setoriais, sinérgicas ao
desenvolvimento urbano e de mobilidade, com destaque para:
o Aspectos ambientais que condicionam o desenvolvimento urbano
o Políticas setoriais com interface no ordenamento territorial
o Procedimentos para o processo participativo

Atualização das legislações urbanísticas vigentes em Miraselva e seus reflexos sobre
o desenvolvimento urbano do município, eliminando conflitos e inconsistências
existentes
Avaliação do PDM e das demais legislações complementares vigentes, com breve
balanço de sua aplicabilidade
Compatibilização do ordenamento territorial às transformações urbanas ocorridas ao
longo dos últimas dez anos no município
Identificação das novas tendências da ocupação, considerando os principais aspectos
sociais, econômicos, turísticos, da mobilidade, habitação, ambientais e urbanos e
propondo diretrizes para o desenvolvimento sustentável da localidade, de maneira
participativa, que propicie o entendimento e contribuição da população para questões
urbanas locais
Construção da visão territorializada da localidade, com o apoio de mapas
georreferenciados, tendo em vista as principais condicionantes de Miraselva;
Aderência aos resultados do processo participativo e das discussões técnicas que
ocorrerão ao longo do projeto
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Natureza

vii.

viii.

Premissa
Formulação de diretrizes e políticas necessárias à estruturação, ao ordenamento, ao
desenvolvimento sustentável do município, em consonância com o Art. 2º do Estatuto
da Cidade
Pleno atendimento dos objetivos e das diretrizes indicados no Termo de Referência,
que orientou a contratação dos serviços técnicos da Geo Brasilis

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Adicionalmente, considerando as implicações que o cenário sanitário brasileiro impõe para os
deslocamentos no território nacional e visando o processo contínuo de acompanhamento do projeto,
propõe-se as seguintes compensações:
i.
ii.

Disponibilização de banco de dados na nuvem para compartilhamento das informações e
relatórios preliminares; e
Criação de grupo de WhatsApp, a fim facilitar a comunicação e o agendamento de reuniões
técnicas.

Dessa forma, a Figura 2-1 indica os diferentes canais de comunicação, que permitirão a interlocução
frequente entre a Geo Brasilis e a Prefeitura, garantindo o sucesso do projeto.
Figura 2-1: Canais de comunicação entre Geo Brasilis e Prefeitura Municipal
Reuniões
presenciais
(a partir 2º
Fase)

E-mail

WhatsApp

Canais de
comunicação

Reuniões
virturais
(Google
Meet)

Telefone

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO
A partir das premissas estabelecidas, a revisão do PDM e das legislações complementares é composta
por quatro fases, baseadas no Termo de Referência, relacionadas na Figura 3-1.

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MIRASELVA

Figura 3-1: Fases do projeto

1a FASE - Mobilização
P1
2a FASE - Análise Temática Integrada

P2
P3

3a FASE - Diretrizes e Propostas para uma Cidade
Sustentável

4a FASE - Plano de Ação e Investimentos - PAI e
Institucionalização do PDM

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Cada etapa será detalhada a seguir, contendo:
• Conteúdo planejado;
• Formas de envolvimento dos gestores públicos e da população; e
• Prazos previstos para entrega.
O detalhamento do processo participativo e do envolvimento dos gestores públicos será apresentado
no Item 3.6.

1ª Fase - Mobilização
A 1ª Fase do projeto é composta pelo primeiro contato entre a empresa contratada, Geo Brasilis, e a
Prefeitura Municipal, por meio da Equipe Técnica Municipal (ETM).
Nesta fase, será pactuada a metodologia de trabalho, que abrange:
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•
•
•
•
•

Premissas do projeto;
Detalhamento das atividades a serem realizadas em cada fase, conforme Termo de Referência;
Cronograma físico de entrega dos produtos previstos;
Formas de envolvimento dos gestores públicos e da comunidade local;
Relação de dados a serem coletados junto à administração municipal, incluindo bases
cartográficas, políticas setoriais, procedimentos internos e projetos de relevância existentes, se
disponíveis; e
Avaliação da capacidade institucional da administração municipal, para desemprenhar as funções
pertinentes às áreas de planejamento e gestão urbana.

•

Principais atividades a serem
realizadas na 1ª Fase

Formas de envolvimento da população e
dos gestores públicos
•

•

•

Elaboração do Plano de
Trabalho, que inclui as
atividades e tarefas que serão
desenvolvidas pela Geo
Brasilis ao longo do projeto
Avaliação da capacidade
institucional da gestão urbana

•
•
•

•

Reunião técnica na assinatura do
contrato de prestação de serviços –
realizada em 16/12 (ANXEO 3)
Formação do Grupo de
Acompanhamento (GA) (ANEXO 8)
Reunião Técnica Preparatória (ANEXO
4)
Oficina de “Leitura Técnica” –
“Avaliação do desemprenho do
planejamento e gestão urbana do
município” (ANEXO 5)
1ª Audiência Pública do processo de
Revisão do Plano Diretor Municipal
(ANEXO 6 e ANEXO 6A)

Prazo previsto
de entrega

03/02/2021*

*Em função do recesso do final de ano e do prazo necessário para a divulgação da 1ª Audiência Pública, a
Prefeitura Municipal de Miraselva solicitou à Supervisão (PARANACIDADE) prorrogação do prazo de entrega da
1ª Fase.

Faturamento: 10% (dez por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município e
pelo PARANACIDADE dos produtos da 1ª Fase.

2ª Fase – Análise Temática Integrada
A 2ª Fase é composta pela elaboração do diagnóstico técnico de Miraselva, cuja construção será
fundamentada no levantamento de dados em fontes secundárias e confiáveis, nas informações
coletadas na visita de campo e nas entrevistas realizadas com gestores públicos, além da realização de
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mapas georreferenciados que permitirão a visão territorializada das principais condicionantes da
localidade. A leitura do município estará estruturada em três partes, detalhadas a seguir.

3.2.1.

2ª Fase – Análise Temática Integrada (Parte 1)

A Parte 1 do diagnóstico municipal envolve a análise dos seguintes aspectos:
i.

Contextualização de Miraselva na Região Metropolitana de Londrina, considerando os acessos
e suas relações com os municípios vizinhos;
ii. Caracterização socioeconômica do município, com base nos dados referentes à (i) demografia:
população, taxa de crescimento, natalidade, migração, domicílios; (ii) indicadores econômicos:
PIB, potencial produtivo (agropecuária, comércio, serviços, indústrias e turismo), trabalho e
rendimento.
iii. Áreas aptas , aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos, através do
mapeamento das áreas do território municipal, com ênfase nas áreas urbanas consolidadas e
áreas de expansão urbana, internas ou externas ao perímetro urbano de Miraselva, visando à
identificação das restrições ambientais quanto à infraestrutura, equipamentos e serviços
públicos, tendo em vista o uso e a ocupação antrópica.
iv. Uso e ocupação do solo atual, por meio do mapeamento do uso e ocupação atual do território
municipal, com ênfase nas áreas urbanas e de expansão urbana, a partir de dados disponíveis em
cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo;
v. Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços
públicos, considerando o atendimento qualitativo e quantitativo, e distribuição espacial das
infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, visando garantir os direitos à infraestrutura
urbana, aos serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer.

3.2.2.

2ª Fase – Análise Temática Integrada (Parte 2)

A Parte 2 do diagnóstico municipal envolve a análise dos seguintes aspectos:
vi. Uso e ocupação do solo atual, meio ambiente as capacidades de atendimento qualitativo e
quantitativo de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, por meio da avaliação da
adequação de uso e ocupação atual do território municipal2, assim como a pertinência da
legislação vigente, com destaque para:
o Plano Diretor Lei Municipal nº 417/2009;
o Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal nº 440/2010);
o Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Rural (Lei Municipal nº 491/2013);
o Lei do Sistema Viário (Lei Municipal nº 492/2013);
2

Com base no resultado das atividades iii, iv, v do item 3.2.1.
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o Lei do Perímetro Urbano (Lei Municipal nº 493/2013.
vii. Expansão urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo e quantitativo
de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, através da avaliação da adequação de
áreas não urbanizadas para expansão urbanas, sejam internas ou externas ao perímetro urbano
de Miraselva, meio ambiente, o atendimento qualitativo e quantitativo e a viabilidade de
investimentos para ampliação das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, frente a
dinâmica demográfica, imobiliária e das principais ou potenciais atividades produtivas o
município3;
viii. Condições gerais de moradia e fundiárias, considerando a regularidade fundiária e suas
condições de moradia4, para garantir os direitos à terra urbana, à moradia, à infraestrutura
urbana, aos serviços públicos e ao saneamento ambiental.

3.2.3.

2ª Fase – Análise Temática Integrada (Parte 3)

A Parte 3 do diagnóstico municipal envolve a análise dos seguintes aspectos:
i.

Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana, considerando:
o Sistema viário básico;
o Deslocamento individual não motorizado, observando às necessidades de circulação da
população entre as áreas residenciais, os principais equipamentos públicos e as principais
áreas de oferta de postos de trabalho; e
o Deslocamento motorizado de cargas e serviços, de forma a garantir os direitos ao transporte,
ao trabalho, aos serviços públicos e ao lazer.
ii. Capacidade de investimento do município, frente ao cenário atual e futuro, visando a
implementação do PDM a ser expresso no Plano de Ação e Investimentos (PAI), objeto da 4ª Fase
do projeto;
iii. Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes, considerando aqueles que
estão relacionados à temática do desenvolvimento urbano de forma direta ou indireta (conselhos
que de alguma forma rebatam sobre o território), avaliando as respectivas naturezas, atribuições,
composição, funcionamento e oportunidades de unificação;
Adicionalmente, integram o relatório da terceira parte:
iv. Síntese da Análise Temática e Integrada, por meio da sistematização dos resultados obtidos nas
atividades dos Itens 3.2.1 a 3.2.3, de modo a indicar a definição de objetivos, diretrizes e
propostas para uma cidade sustentável. Para tal, propõe-se que seja adotado o método SWOT,
uma abreviação em inglês de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - Forças,
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, pois consiste numa técnica de investigação social,
envolvendo ferramentas de gestão e planejamento, que permitem aos tomadores de decisões
3
4

Com base no resultado da atividade ii do Item 3.2.1.
Com base no resultado das atividades ii e v do Item 3.2.1 e da atividade i do Item 3.2.2.
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conhecerem as variáveis que influenciam o atingimento de dado objetivo. A identificação e a
avaliação das potencialidades e condicionantes do desenvolvimento municipal facilitará a
definição de estratégias para o propósito, tendo em vista o horizonte de planejamento de 10 anos.
Objetivos para o desenvolvimento municipal5, visando a garantia do:
o Direito à cidade sustentável, que compreende os direitos à terra urbana, moradia,
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer;
e
o Gestão democrática, que compreende a participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

v.

Principais atividades a serem realizadas
na 2ª Fase
•

Elaboração da Análise Temática
Integrada, dividida em:
o Parte 1: Levantamento da •
situação atual
o Parte 2: Expansão urbana e •
capacidade de suporte
o Parte 3: Síntese das análises •
elaboradas e definição dos
objetivos
para
o
desenvolvimento municipal

Formas de envolvimento da
população e dos gestores
públicos

Reunião
técnica
de
capacitação
Oficina “Leitura Técnica” –
Análise Temática Integrada”
2ª Audiência Pública –“Análise
Temática Integrada”

Prazo previsto
de entrega

P1: 05/04/2021
P2: 07/06/2021
P3: 03/08/2021

Faturamento:

•

15% (quinze por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município e pelo
PARANACIDADE dos produtos da 2ª Fase. – Parte 1;

•

20% (vinte por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município e pelo
PARANACIDADE dos produtos da 2ª Fase. – Parte 2; e

•

15% (quinze por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município e pelo
PARANACIDADE dos produtos da 2ª Fase. – Parte 3.

5

Esta atividade servirá de base para a revisão dos princípios e objetivos específicos da Política Urbana de Miraselva.
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3ª Fase – Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável
Com base na leitura da realidade municipal, objeto da 2ª fase, esta etapa será destinada a responder
duas questões:
•
•

Que cidade a sociedade deseja?
Quais as estratégicas territoriais necessárias para atingir a cidade desejada, dentro do horizonte
de 10 anos?

Diante deste contexto, a presente etapa será construída considerando:
i.

Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável, considerando a realidade diagnosticada
e os objetivos e diretrizes definidos6, de forma a garantir os direitos à terra urbana, moradia,
saneamento ambiental, infraestrutura, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer;
ii. (Re) ordenamento territorial, por meio da definição de diretrizes, com base na realidade
diagnosticada e os objetivos definidos, compreendendo a revisão dos seguintes aspectos:
o Macrozoneamento Municipal;
o Perímetro urbano;
o Zoneamento e parâmetros de uso e ocupação do solo – com destaque às áreas para o
desenvolvimento de atividades econômicas;
o Estruturação viária
o Parcelamento do solo urbano
iii. Instrumentos Urbanísticos, com base no Capítulo II da Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da
Cidade) e no Capítulo II da Lei Federal nº 13.465/2017 (Lei da Reurb), deverão ser definidos
aqueles aplicáveis à realidade de Miraselva, podendo ser utilizados para intervir na realidade local
conforme os objetivos, diretrizes e propostas definidas, visando o pleno desenvolvimento das
funções sociais das cidade e da propriedade urbana. Juntamente com a definição destes
instrumentos será feita a delimitação das áreas onde os mesmos serão aplicados.

Principais atividades a serem
realizadas na 3ª Fase
•

6

Proposição de diretrizes e
•
estratégias para uma Cidade
•
Sustentável, incluindo:
o Ordenamento territorial;
o Instrumentos urbanísticos
•
no município
o Mapas necessários à sua
completa compreensão

Conforme atividade v do Item 3.2.3.
Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Formas de envolvimento da
população e dos gestores públicos
Reunião técnica de capacitação
Oficina de “Leitura Técnica” –
“Diretrizes e Propostas para uma
Cidade Sustentável”
3ª Audiência Pública – “Diretrizes e
Propostas para uma Cidade
Sustentável”

Prazo previsto
de entrega

04/10/2021
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Faturamento: 20% (vinte por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município e
pelo PARANACIDADE dos produtos da 3ª Fase.

4ª Fase – Plano de Ação e Investimentos e Institucionalização do PMD
A fim de viabilizar as estratégias indicadas e pactuadas na 3ª Fase do projeto, esta etapa irá propor:
i.

ii.

Plano de Ação e Investimento (PAI), com foco nas ações prioritárias para a implementação do
PDM, o qual deverá conter:
o Ação e/ou investimento
o Valor;
o Prazo de execução;
o Fontes de recurso;
o Indicação da(s) diretriz (es) no PDM em que a ação está vinculada;
o Indicação do (s) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)/Metas em que a ação está
vinculada; e
o Outros itens que poderão auxiliar quando da incorporação das ações e/ou investimentos no
PPA, LDO e LOA, se julgados necessários
Institucionalização do PDM, por meio da elaboração da revisão das Minutas de Anteprojetos de
revisão e complementação dos seguintes instrumentos jurídicos acompanhamentos de mapas,
em escalas apropriadas:
o Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Municipal, contendo:
▪ Diretrizes paras (re) ordenamento territorial (Macrozoneamento Municipal);
▪ Diretrizes para garantir os direitos à cidade sustentável;
▪ Instrumentos urbanísticos, previstos na Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da
Cidade, aplicáveis ao território municipal;
▪ (Re) criação do Conselho Municipal da Cidade (CMC); e
▪ Sistema de acompanhamento e controle do Plano
o Anteprojeto de Lei do Perímetro Urbano e de Área de Expansão Urbana7, se necessária
o Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano;
o Anteprojeto de Lei do Sistema Viário, utilizando a classificação de vias adotadas pela Lei
Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);
o Anteprojeto de Lei do Parcelamento do Solo para fins Urbanos, em conformidade com a Lei
Federal nº 6.766/79 e suas respectivas alterações;

7

Compete ao município: quando necessário, efetivar e custear a materialização dos vértices do(s) polígono(s) que
delimita(m) o(s) Perímetro(s) Urbano(s) – monumentalização/implantação dos marcos. Compete à Geo Brasilis: executar o
levantamento dos dados dos marcos do(s) perímetro(s) urbano(s), contendo de forma detalhada o memorial descritivo da
poligonal levantada, seus respectivos ângulos, rumos ou azimutes e distâncias calculadas, bem como as informações de
localização e as coordenadas de cada um dos vértices que deverão estar referenciados à Rede de Alta Precisão do Estado do
Paraná (SEMA/IBGE), acompanhado de mapa em escala apropriada.
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o
o
o

Anteprojeto de Lei do Código de Edificações e Obras;
Anteprojeto de Lei do Código de Posturas;
Anteprojeto de Leis específicas para regulamentação dos instrumentos previstos na Lei
Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), aplicáveis à realidade municipal, e outros que
se mostrarem necessários para implementação das propostas previstas no PDM.
iii. Sistema de panejamento e gestão do PDM, considerando:
o Estrutura organizacional e atribuições das unidades administrativas competentes;
o Sistema de informações municipais;
o Perfil do grupo técnico permanente, vinculado à estrutura administrativa da Prefeitura;
o Equipamentos e programas de informática;
o Estrutura física, veículos e instrumentos de trabalho; e
o Sistema de indicadores de monitoramento
iv. Estrutura
organizacional8,
por
meio
da
identificação
e
proposição
de
alterações/ajustes/aprimoramento na legislação vigente, referente à
o Estrutura Organizacional;
o Regimentos Interno da Prefeitura Municipal;
o Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
o Regimento Interno do Conselho Municipal da Cidade;
o Código Tributário; e
o Decreto regulamentados dos procedimentos administrativos, fluxograma e formulários,
necessários à organização dos trâmites para licenciamento das atividades relacionadas ao
uso e ocupação do solo urbano.

Principais atividades a serem realizadas na
4ª Fase
•
•

Elaboração do Plano de Ação e •
Investimento (PAI)
Revisão e elaboração das Minutas de •
Anteprojeto de Lei dos seguintes
instrumentos:
o Plano Diretor
o Perímetro Urbano
•
o Uso e Ocupação do Solo
o Sistema Viário

Formas de envolvimento da
população e dos gestores
públicos
Reunião
técnica
de
capacitação
Oficina de “Leitura Técnica” –
“Plano
de
Ação
e
Investimentos
e
Institucionalização do PDM”
4ª Audiência Pública – “Plano
de Ação e Investimentos (PAI)
e Institucionalização do PDM”

Prazo previsto
de entrega

05/11/2021

8

Com base no resultado da atividade iii Item 3.4 e visando somente os ajustes necessários à implementação do PDM.
Destaca-se que esta atividade terá que ser desenvolvida apenas para os casos em que foram necessárias complementações,
para a efetiva implementação do Plano Diretor Municipal, sem a necessidade de elaboração de Minutas para a revisão geral
dos temas ligados ao município.
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Formas de envolvimento da
população e dos gestores
públicos
o Código de Edificações e Obras
• Conferência da revisão do
o Código de Posturas
Plano Diretor Municipal –
o Regulamentação
dos
“Pactuação do Plano Diretor
instrumentos urbanísticos, caso
Municipal”
necessário
• Reunião
Técnica
de
Proposição do Sistema planejamento e
Consolidação
gestão do PDM, com indicações para • Reunião
técnica
de
alteração da estrutura administrativa,
coordenação e capacitação
se necessária

Principais atividades a serem realizadas na
4ª Fase

•

Prazo previsto
de entrega

Faturamento: 20% (vinte por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município e
pelo PARANACIDADE dos produtos da 4ª Fase.

Formatação dos produtos
Todos os dados e informações utilizados e produzidos pela Geo Brasilis, em cada uma das Fases de
revisão do PDM de Miraselva, serão:
•
•
•

•

Obtidos a partir de fontes oficiais ou publicações técnico-científicas, quando existentes;
Devidamente atualizados, com apresentação do método adotado;
Apresentados com riqueza de detalhes, no mínimo compatíveis com as seguintes escalas:
o 1:50.000, no recorte municipal;
o 1:10.000, nas áreas urbanas consolidadas e de expansão – internas ou externas ao perímetro
urbano.
convenientemente espacializados em mapas (municipal e urbanos), digitais ou digitalizados,
georreferenciados, atrelados ao Sistema de Referência SIRGAS 2000, com sistema de projeção
UTM.

Todos os produtos e os respectivos dados e informações utilizados e produzidos pela Geo Brasilis, em
cada uma das fases de revisão do PMD, serão entregues:
•

•

Em formatos abertos, com textos em Word for Windows, DOC, tabelas em Excel for Windows .
XLS, apresentações em PowerPoint for Windows .PPT, mapa base e mapas temáticos em extensão
.DWG 2004 e .SHP, estes últimos referenciados ao documentos de mapa na extensão .MXD,
compatível com o software da família ESRI ARCGIS, e arquivos de imagens em .JPG, .TIF, .BM;
Antes da realização da reuniões técnica de consolidação da conferência da revisão do PDM (4ª
Fase), o produto deverá ser entregue em 01 (uma) via impressa para o município e em 02 (duas)
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•

•

vias em meio digital, sendo 01 (uma) via para o município e 01 (uma) via para o
SEDU/PARANACIDADE;
Após a Reunião Técnica de Consolidação da Conferência da revisão do PMD, os produtos deverão
ser entregues em 02 (duas) vias impressas para o Município sendo 01 (uma) via para o executivo
e 01 (uma) via para o legislativo, e em 03 (três) vias em meio digital, sendo 02 (duas) vias para o
município (para o executivo e para o legislativo) e 01 (uma) via para a SEDU/PARANACIDADE;
Observadas as normas técnicas e encadernado em formato A4, texto com orientação retrato e
quadros, tabelas, figuras e mapas em formato A4 ou A3, em 01 (uma) via impressa e em 01 (uma)
via em meio digital para análise do município e, posteriormente, da Supervisão (PARANACIDADE).

Envolvimento dos gestores públicos e da comunidade
Este capítulo tem como objetivo apresentar as estratégias para o atendimento das premissas e
diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e nas resoluções do
Conselho Nacional das Cidades, em especial a nº 25/2005, assegurando a participação da sociedade
civil e dos atores chaves para a construção da revisão e posterior implantação do PDM de Miraselva e
legislações complementares.
Diante da importância do processo participativo nas diversas fases do projeto, serão promovidas
reuniões e audiências públicas, convidando a população e os gestores municipais a participarem, de
modo a fomentar a corresponsabilidade da comunidade local com o resultado do trabalho a ser
desenvolvido.
As estratégias de envolvimento da sociedade de Miraselva estão apresentadas na Figura 3.6-1.
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Figura 3.6-1: Estratégias para a mobilização social e envolvimento dos gestores

Atendimento das diretrizes legais
para o processo participativo,
com destaque para a Resolução
nº 25 do Conselho Nacional das
Cidades

Utilização de linguagem acessível
e ferramentas como mapas,
tabelas e quadros que facilitem a
compreensão do conteúdo

Publicidade e disponibilização
dos materiais e informações
produzidas, através do site da
prefeitura

Promoção
de
amplo
envolvimento da sociedade, por
meio da criação do Grupo de
Acompanhamento
e
da
realização de 4 Audiências
Públicas

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

As estratégias elencadas acima possibilitarão a construção de um projeto municipal que incorpore a
vivência, as expectativas e as prioridades dos seus moradores e do poder público, garantidas por meio
da realização de atividades de caráter técnico e comunitário, elencadas no Quadro 3.6-1 e
sintetizadas na Figura 3.6-2.
Quadro 3.6-1: Atividades previstas para mobilização social e dos gestores públicos, por etapa
Fase

1

Caráter/
Atividade

Técnico:
Reunião na
assinatura do
contrato

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Objetivos
Realizar leitura analítica do Termo
de Referência
Reiterar os procedimentos
administrativos estabelecidos no
contrato, e as responsabilidades e
atribuições dos participantes
durante o processo de revisão do
PDM
Solicitar dados e informações
necessárias para o
desenvolvimento das atividades
(ANEXO 1) e dos eventos
Transferir conhecimentos sobre:
cronograma, metodologia de
trabalho, métodos e técnicas para
avaliação do desempenho do
planejamento e gestão urbana do
município; métodos e técnicas para

Público Alvo

Responsável: ETM
Participante: ETC

Data prevista

16/12/2020
(ANEXO 3)
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Fase

Caráter/
Atividade

Técnico:
Reunião
Preparatória

Técnico:
Oficina de “Leitura
Técnica” –
“Avaliação do
desempenho do
planejamento
gestão urbana do
município

Comunitário:
1ª Audiência Pública
– Apresentação do
Processo de Revisão
do Plano Diretor

2

Técnico:
Reunião de
capacitação

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Objetivos
realização da Reunião Técnica
Preparatória, Oficina “Leitura
Técnica” e 1ª Audiência Pública
Definir formulários e amostra de
pesquisados para avaliação do
desempenho do planejamento e
gestão urbana do município
Organizar e complementar os
dados e informações solicitados
para realização das atividades da 1ª
Fase (ANEXO 1)
Definir procedimentos necessários
para: avaliação do desempenho do
planejamento e gestão urbana do
município; Oficina de “Leitura
Técnica”; Audiência Pública

Analisar os dados e informações de
modo a avaliar o desempenho do
planejamento e gestão urbana do
município

Dar conhecimento a população
sobre o início, os motivos, a
importância, o cronograma, os
métodos e as técnicas previstas
para a revisão do PDM

Debater as questões relativas ao
processo de revisão do PDM,
colocadas tanto pela administração
municipal como pelos seus
participantes

Apresentar métodos e técnicas
para: mapeamento de áreas aptas,
aptas com restrição e inaptas ao
uso e ocupação antrópicos; mapear
uso e ocupação do solo; avaliar a
capacidade de atendimento e
distribuição das infraestruturas,
equipamentos e serviços públicos;
avaliar o uso e ocupação do solo
atual, meio ambiente e as

Público Alvo

Data prevista

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo e demais
representantes do poder
executivo

28/01/2021
(ANEXO 4)

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo e representantes do
poder executivo

01/02/20201
(ANEXO 5)

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo, representantes do
poder executivo, representante
do Ministério Público,
representante da Coordenação
da Região Metropolitana de
Londrina, população e
associações representativas
dos vários segmentos da
comunidade

01/02/20201
(ANEXO 6 e
ANEXO 6A)

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo e representantes do
poder executivo

1ª quinzena
Mar/2021

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 35

Fase

Caráter/
Atividade

Técnico:
Oficina “Leitura
Técnica” – “Análise
Temática Integrada”

3

Objetivos
capacidades de atendimento
qualitativo de infraestruturas,
equipamentos e serviços públicos;
avaliar as condições gerais de
moradia e fundiárias; avaliar a
capacidade de investimento do
município; avaliar as condições
gerais de acessibilidade e
mobilidade, com ênfase na área
urbana; avaliar a capacidade de
investimento do município; avaliar
a estrutura e funcionamento dos
conselhos municipais existentes; 01
Oficina de “Leitura Técnica”;
Audiência Pública
Caracterizar as condições qualiquantitativas da cidade e do
município, considerando os
conteúdos previstos na Análise
Temática Integrada (vide Seção
3.2)

Comunitário:
2ª Audiência Pública
– “Análise Temática
Integrada”

Submeter à apreciação dos
participantes a caracterização das
condições quali-quantitativas da
cidade e do município, conforme
conteúdos previstos na Análise
Temática Integrada (vide Seção
3.2) e na Oficina de Leitura Técnica

Técnico:
Reunião de
capacitação

Apresentar métodos e técnicas
para: definir diretrizes de
(re)ordenamento territorial; definir
propostas para garantir os direitos
à cidade sustentável; definir
instrumentos urbanísticos;
organizar a Oficina de Leitura
Técnica e a 3ª Audiência Pública
Coletar informações
complementares para a preparação
da 3ª Fase

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
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Público Alvo

Data prevista

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo e representantes do
poder executivo
Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo, representantes do
poder executivo, representante
do Ministério Público,
representante da Coordenação
da Região Metropolitana de
Londrina, população e
associações representativas
dos vários segmentos da
comunidade

2ª quinzena
de Jul/2021

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo e representantes do
poder executivo

2ª quinzena
Ago/2021
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Fase

Caráter/
Atividade
Técnico:
Oficina de “Leitura
Técnica” –
“Diretrizes e
Propostas para uma
Cidade Sustentável”

Comunitário:
3ª Audiência Pública
– “Diretrizes e
Propostas para uma
Cidade Sustentável”

Técnico:
Reunião de
capacitação

4

Técnico:
Oficina de “Leitura
Técnica” – “Plano de
Ação e Investimento
e Institucionalização
do PDM”

Comunitário:
4ª Audiência Pública
– “Plano de Ação e
Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Objetivos

Público Alvo

Definir diretrizes de (re)
ordenamento territorial,
instrumentos urbanísticos e
propostas para garantir os direitos
à cidade sustentável (vide Seção
3.3)

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo e representantes do
poder executivo
Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo, representantes do
poder executivo, representante
do Ministério Público,
representante da Coordenação
da Região Metropolitana de
Londrina, população e
associações representativas
dos vários segmentos da
comunidade

2ª quinzena
Set/2021

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo e representantes do
poder executivo

1ª quinzena
Out/2021

Submeter à apreciação dos
participantes a definição de
diretrizes de (re)ordenamento
territorial, instrumentos
urbanísticos e soluções específicas,
para garantir os direitos à cidade
sustentável (vide Seção 3.3)

Apresentar métodos e técnicas
para: definir o Plano de Ação e
Investimentos; institucionalizar o
PDM; propor o sistema de
planejamento e gestão do PDM;
propor ajustes da estrutura
organizacional; realizar 01 Oficina
“Leitura Técnica” – “Plano de Ação
e Investimento e
Institucionalização do PDM; realizar
a 4ª Audiência Pública e uma
Conferência da revisão do PDM;
realizar 01 Reunião Técnica de
Consolidação e 01 Reunião Técnica
de coordenação e capacitação
Definir as ações e investimentos
prioritários para a implementação
do PDM
Analisar as minutas de
anteprojetos de lei do PDM e das
leis urbanísticas
Analisar proposta de sistema de
planeamento e gestão do PDM e de
ajustes da estrutura organizacional
(vide Seção 3.4)
Submeter à apreciação dos
participantes as ações e
investimentos prioritários para a

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo e representantes do
poder executivo

Data prevista

2ª quinzena
Out/2021

Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
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Fase

Caráter/
Atividade
Investimentos (PAI)
e Institucionalização
do PDM

Objetivos

Público Alvo

implementação do PDM, as
minutas de anteprojetos de leis do
PDM e das leis urbanísticas, o
sistema de planejamento e gestão
do PDM, e os ajustes da estrutura
organizacional (vide Seção 3.4)

representantes do poder
legislativo, representantes do
poder executivo, representante
do Ministério Público,
representante da Coordenação
da Região Metropolitana de
Londrina, população e
associações representativas
dos vários segmentos da
comunidade
Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo, representantes do
poder executivo, representante
do Ministério Público,
representante da Coordenação
da Região Metropolitana de
Londrina, população e
associações representativas
dos vários segmentos da
comunidade
Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), GA,
representantes do poder
legislativo e representantes do
poder executivo
Responsável: ETC
Participantes: ETM, Supervisão
(PARANACIDADE), Prefeito
Municipal, GA, representantes
do poder legislativo e
representantes do poder
executivo

Comunitário:
Conferência da
revisão do Plano
Diretor Municipal –
“Pactuação do
Plano Diretor
Municipal”

Submeter à apreciação dos
participantes a síntese da versão
final preliminar do PDM revisado
para pactuação

Técnico:
Reunião de
Consolidação

Ajustas as análises e respectivos
documentos relativos às atividades
da 4ª Fase, em decorrência da 4ª
Audiência Pública e da Conferência
da Revisão do Plano Diretor
Municipal

Técnico:
Reunião de
coordenação e
capacitação

Entregar formalmente dos
documentos de revisão do PDM,
pela consultoria, e capacitação dos
procedimentos necessários à
implementação do PDM

Data prevista

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Figura 3.6-2: Fluxograma das atividades técnicas e comunitárias para a revisão do PDM Miraselva

1ª Fase - Mobilização

2ª Fase - Análise Temática
Integrada

3ª Fase - Diretrizes e
Propostas para uma
Cidade Sustentável

4ª Fase - Plano de Ação e
Investimentos - PAI e
Institucionalização do
PDM

Reunião Técnica na
assinatura do contrato

Reunião Técnica de
Capacitação

Reunião Técnica de
Capacitação

Reunião Técnica de
Capacitação

Reunião Técnica
Preparatória

Oficina "Leitura Técnica"

Oficina "Leitura Técnica

Oficina "Leitura Técnica"

Oficina "Leitura Técnica"

2ª Audiência Pública

3ª Audiência Pública

4ª Audiência Pública

1ª Audiência Pública

Conferência da revisão do
PDM
Reunião Técnica de
Consolidação
Reunião Técnica de
coordenação e capacitação

Legenda:
Fase/Etapa
Atividade de caráter técnico
Atividade de caráter comunitário
Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

A logística para a realização dos eventos (reuniões, oficinas, audiências públicas e conferência) a serem
realizados durante os trabalhos de revisão do PDM é de responsabilidade do Município de Miraselva,
compreendendo a logística e os custos para:
•
•
•
•
•
•

Publicação oficial de convocação e expedição de convites para as associações representativas dos
vários segmentos da comunidade;
Divulgação dos eventos: veículos de mídia local, internet, produção e reprodução de materiais de
divulgação;
Disponibilização do material, elaborado pela consultoria, com o conteúdo das respectivas
temáticas;
Reserva e preparação de locais com espaço físico adequado que comporte a quantidade estimada
de participantes;
Disponibilização de equipamentos e serviços: computadores, projetores, telas de projeção,
fotografia, filmagem, gravação, microfones e caixas de som, entre outros;
Disponibilização de materiais de apoio, elaborados pela consultoria, com o conteúdo das
respectivas temáticas.
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O ANEXO 2 traz recomendações específicas para a condução do processo participativo, de forma a
assegurar sua representatividade e validade.

3.6.1.

Principais atores envolvidos

Conforme indicado no Quadro 3.6-1 e garantindo a participação contínua do poder público e da
sociedade civil, a revisão do Plano Diretor de Miraselva e das legislações urbanísticas complementares
envolverá notadamente:
•

•

•

Equipe Técnica Municipal (ETM), constituída por representantes das unidades organizacionais, da
estrutura administrativa da prefeitura municipal, conforme Decreto Municipal nº 06/2021 (ANEXO
7). Esta equipe deverá participar ao longo de todo o processo de revisão do DM, dando suporte
para a realização de todas as tarefas e atividades previstas;
Grupo de Acompanhamento (GA), composto por representantes da sociedade civil organizada
(setor privado e organizações representativas) e do poder público local, conforme Decreto
Municipal nº 07/2021 (ANEXO 8). Deverá acompanhar e opinar nas diferentes fases do processo
de revisão do PMD, e posteriormente, contribuir para a revisão dos instrumentos legais de sua
criação, no que se refere às suas atribuições, composição e funcionamento; e
Equipe Técnica da Consultoria Geo Brasilis (ETC), a qual deverá desenvolver as atividades e
elaborar os produtos conforme Termo de Referência, garantindo a participação da ETM, do GA, de
representantes do poder legislativo, da população e associações representativas dos vários
segmentos da comunidade.

As atribuições e as responsabilidades de cada equipe/grupo estão detalhadas no Quadro 3.6.1-1.
Quadro 3.6.1-1: Atribuições e responsabilidades dos principais atores envolvidos
Equipe/Grupo
•

Equipe Técnica
Municipal (ETM)

Responsabilidades e Atribuições do
Coordenador (a)

Responsabilidades e Atribuições

•

•

Assegurar a construção do processo
de revisão do PDM, de acordo com os
fins propostos no Termo de
Referência, subsidiando a Consultoria
com dados, informações e apoio
logístico para a realização dos eventos
Avaliar e validar junto com a
Consultoria e o GA, a programação de
atividades e eventos, métodos,
técnicas e estratégias propostas para
a revisão do PDM
Recomendar a convocação de outros
órgãos do poder público (municipal,
estadual ou federal), e/ou convidar
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•
•

•

•

Coordenar e fiscalizar o processo de
revisão do PDM
Aprovar a versão final dos produtos
elaborados pela Consultoria, relativos
a cada uma das fases, conforme TR,
após aceitação da ETM
Efetuar a medição dos produtos de
cada fase, por meio de laudo de
acompanhamento, conforme modelo
da Supervisão (PARANACIDADE), após
aprovação pela ETM
Encaminhar
os trâmites
para
faturamento e pagamento dos
serviços
executados
junto
à
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Equipe/Grupo

Responsabilidades e Atribuições

•

•

•

•

•

•

•
Grupo de
Acompanhamento
(GA)
•
•

associações representativas dos
vários segmentos da comunidade,
para subsidiar a análise dos
documentos referentes à revisão do
PDM
Emitir análises técnicas, propondo
alterações,
exclusões
e/ou
complementações nos documentos
entregues pela consultoria ao longo
das diversas fases do processo de
revisão do PDM, com base no Termo
de Referência
Encaminhar
à
Supervisão
(PARANACIDADE), as suas análises
técnicas e os produtos elaborados
pela Consultoria relativos a cada uma
das fases conforme o Termo de
Referência para análise técnica do
PARANACIDADE
Avaliar as sugestões apontados pela
Supervisão (PARANACIDADE) quanto
à análise técnica e encaminhar à
consultoria
Dar aceitação da versão final dos
produtos elaborados pela Consultoria,
relativos a cada uma das fases,
conforme Termo de Referência
Participar das reuniões técnicas de
capacitação,
preparação
e
consolidação, oficinas, audiências
públicas e conferência municipal
Acompanhar as reuniões, audiências
públicas e conferência da revisão do
PDM
Participar de reuniões técnicas de
capacitação, oficinas de leitura
técnica, audiências públicas e
conferência municipal
Contribuir na revisão coletiva do PMD
Cumprir as prerrogativas
estabelecidas pelo Estatuto da
Cidade, no que diz respeito a
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•

•

•

•

•

•

Responsabilidades e Atribuições do
Coordenador (a)
Supervisão (PARANACIDADE), após
medição
Emitir parecer técnico, e solicitar
parecer jurídico à procuradoria geral
do município referente a pedidos de
aditivo contratual e encaminhar à
Supervisão (PARANACIDADE) para
anuência prévia
Emitir parecer técnico e solicitar
parecer jurídico à procuradoria geral
do município, referente a pedidos de
solicitação de substituição da
coordenadora
ou
de
demais
profissionais integrantes da equipe
técnica da consultoria (ETC)
Solicitar anuência prévia à Supervisão
(PARANACIDADE) para a substituição
do coordenador da ETM
Dar
conhecimento
e
solicitar
providências ao Prefeito e demais
gestores da administração municipal,
para encaminhamento do processo de
revisão do PDM
Mediar e fazer a interlocução entre o
Poder Executivo Municipal e a
Consultoria
Tornar Público o processo de revisão
do PMD, instrumentalizando os meios
de comunicação com informações

N/A
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Equipe/Grupo

•

•

•

•

Equipe Técnica da
Consultoria Geo
Brasilis (ETC)

Responsabilidades e Atribuições do
Coordenador (a)

Responsabilidades e Atribuições

•

•

•

participação democrática de
representação da sociedade na
revisão do PDM
Auxiliar na mobilização da sociedade,
durante o processo participativo de
revisão do PDM
Assegurar a construção do processo
de revisão do PDM, de acordo com os
fins propostos no Termo de
Referência, com levantamento de
dados in loco, informações, pesquisas
e realizados dos eventos
Elaborar, avaliar e validar junto a
coordenadoria da ETM, a
programação de atividades e eventos,
métodos, técnicas e estratégias
propostas para a revisão do PDM
Contatar com outros órgãos do poder
público (municipal, estadual, federal),
associações representativas dos
vários segmentos da comunidade
para subsidiar no levantamento de
dados, informações para a
elaboração dos documentos
referentes ao PDM
Elaborar e avaliar junto à
coordenadoria da ETM os dados,
informações e documentos
produzidos em cada uma das fases
contidas no Termo de Referência
Encaminhar à coordenadoria da ETC,
os produtos elaborados e adequados
relativos a cada uma das fases
conforme TR para análise da ETM
Atender as solicitações da ETM e
Supervisão (PARANACIDADE) quanto
às alterações, exclusões,
complementações e
compatibilizações nos documentos
elaborados e entregues ao longo das
diversas fases do processo de revisão
do PDM, mesmo que a medição já
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•

•

•

•

•

•

Coordenar a ETC e todos os trabalhar
relativos à revisão do PDM, conforme
descrito no TR
Coordenar, verificar e analisar o
levantamento de dados, para
sistematização, elaboração e
compatibilização dos produtos
relativos a cada uma das fases de
revisão do PMD, previstas no TR
Coordenar, avaliar validar os
conteúdos dos produtos elaborados
pela ETC e disponibilizar o material
produzido em cada fase para
apreciação e aceitação da ETM
Coordenar e auxiliar no
agendamento, preparação dos
materiais e participar de reuniões,
oficinas, audiências públicas e
conferência do PMD, intermediando
a condução destes processos e
entrega dos produtos resultantes,
junto à ETC, à coordenadoria da ETM
e demais envolvidos
Encaminhar à coordenadoria da ETM
os produtos adequados e
compatibilizados relativos a cada uma
faz fases conforme conteúdo descrito
no TR, após solicitação da
coordenadoria do ETM
Coordenar e verificar a emissão de
notas referentes a medições dos
produtos de cada fase e enviar
juntamente com os demais
documentos necessários, incluindo
Laudo de Acompanhamento,
conforme modelo disponibilizado
Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 42

Equipe/Grupo

Responsabilidades e Atribuições

•

•

tenha sido realizada, conforme
Termo de Referência
Participar das reuniões técnicas de
capacitação, preparação e
consolidação, oficinas, audiências
públicas e conferência municipal
Entregar os produtos de acordo com
o Termo de Referência

Responsabilidades e Atribuições do
Coordenador (a)
pela Supervisão (PARANACIDADE) à
coordenadoria da ETM
• Coordenar e verificar os documentos
referentes aos trâmites de
faturamento e pagamentos dos
serviços medidos, junto à
coordenadoria da ETM e Prefeitura
Municipal, para posterior envio à
Supervisão (PARANACIDADE)
• Coordenar, analisar e/ou elaborar a
emissão de ofício para aditivo
contratual, e encaminhar para
parecer da coordenadoria da ETM,
parecer jurídico da Procuradoria
Jurídica do Município e posterior
envio à Supervisão (PARANACIDADE)
para anuência prévia
• Solicitar a anuência prévia á
coordenadoria da ETM quando da
substituição da Coordenadora ou
demais integrantes da ETC

N/A: Não se Aplica.
Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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4. CRONOGRAMA FÍSICO
Com base no conteúdo previsto para cada fase do projeto, o Quadro 4-1 apresenta o cronograma físico
do projeto, considerando prazo de 330 dias (11 meses) para execução do contrato nº 39/2020,
contendo:
•
•
•

Principais atividades por etapa;
Eventos programados; e
Datas chaves para a construção da revisão do Plano Diretor de Miraselva e legislações urbanísticas
complementares.
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Quadro 4-1: Cronograma físico do projeto de revisão do PDM de Miraselva
Produtos e macroatividades
1ª Fase - Mobilização

Dez/20
1Q 2Q

Jan/21
1Q 2Q

Fev/21
1Q 2Q

Mar/21
1Q 2Q

Abr/21
1Q 2Q

Mai/21
1Q 2Q

Jun/21
1Q 2Q

Jul/21
1Q 2Q

Ago/21
1Q 2Q

Set/21
1Q 2Q

Out/21
1Q 2Q

Nov/21
1Q

03

Elaboração do Plano de Trabalho e avaliação da
capacidade institucional da administração municipal
Formalização do Grupo de Acompanhamento
Reunião técnica para assinatura do contrato
Reunião Técnica Preparatória
Oficina de “Leitura Técnica” – “Avaliação do
desempenho do planejamento gestão urbana do
município
1ª Audiência Pública – Apresentação do Processo de
Revisão do Plano Diretor
2ª Fase Análise Temática Integrada – Parte 1

05

Desenvolvimento da leitura técnica – Parte 1
Reunião Técnica de capacitação
2ª Fase Análise Temática Integrada – Parte 2

07

Desenvolvimento da leitura técnica – Parte 2
2ª Fase Análise Temática Integrada – Parte 3

03

Desenvolvimento da leitura técnica – Parte 3 (síntese
das análises elaboradas, bem como a definição dos
objetivos para o desenvolvimento municipal)
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Produtos e macroatividades
Oficina de “Leitura Técnica” – “Diretrizes e Propostas
para uma Cidade Sustentável”
2ª Audiência Pública –“Análise Temática Integrada”
3ª Fase – Diretrizes e Propostas para uma Cidade
Sustentável
Proposição de diretrizes e, estratégias para uma Cidade
Sustentável
Reunião técnica de capacitação
Oficina de “Leitura Técnica” – “Diretrizes e Propostas
para uma Cidade Sustentável”
3ª Audiência Pública – “Diretrizes e Propostas para uma
Cidade Sustentável”
4ª Fase – Plano de Ação e Investimentos e
Institucionalização do Plano Diretor
Elaboração do Plano de Ação e Investimento (PAI)
Reunião técnica de capacitação
Revisão e elaboração das Minutas de Anteprojeto da
legislação urbanística de Miraselva
Oficina de “Leitura Técnica” – “Plano de Ação e
Investimentos e Institucionalização do PDM”
4ª Audiência Pública – “Plano de Ação e Investimentos
(PAI) e Institucionalização do PDM”
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Produtos e macroatividades

Dez/20
1Q 2Q

Jan/21
1Q 2Q

Fev/21
1Q 2Q

Mar/21
1Q 2Q

Abr/21
1Q 2Q

Mai/21
1Q 2Q

Jun/21
1Q 2Q

Jul/21
1Q 2Q

Ago/21
1Q 2Q

Set/21
1Q 2Q

Out/21
1Q 2Q

Nov/21
1Q

Proposição do Sistema planejamento e gestão do PDM,
com indicações para alteração da estrutura
administrativa, se necessária
Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal –
“Pactuação do Plano Diretor Municipal”
Reunião Técnica de Consolidação
Reunião técnica de coordenação e capacitação
Legenda:
Atividade de caráter técnico
Atividade de caráter comunitário
Atividades de escritório
Entrega de produto

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO URBANA
O presente capítulo tem como objetivo avaliar o desempenho da Prefeitura Municipal de Miraselva no
que se refere as funções pertinentes às áreas de planejamento e gestão urbana. Para tal, serão
analisados os documentos referentes à estrutura administrativa e a gestão democrática do município,
bem como a avaliação da aplicação do Plano de Ação e Investimento (PAI) proposto em conjunto com
o Plano Diretor Municipal.

Estrutura administrativa
A estrutura da administração pública é regulamentada pela Lei Municipal nº 601/2018, que dispõe
sobre a organização administrativa do Poder Executivo de Miraselva, conforme ilustra a Figura 5.1-1.
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Figura 5.1-1: Estrutura administrativa
Jurídica
Assessorias
Controladoria Geral

Técnica e de Apoio
Institucional
Divisão de Contabilidade
Divisão de Tesouraria
Divisão de Tributação e
Fiscalização
Divisão de Recursos
Humanos

Prefeito

de Finanças,
Administração e
Infraestrutura

Divisão de Compras e
Licitação
Divisão de Obras e
Serviços Públicos

Divisão de Projetos e
Captação de Recursos
Divisão de Transportes
Divisão de Gabinete
Divisão de Patrimônio
Divisão de atendimento
médico
de Saúde

Divisão de Enfermagem
Divisão de Vigilância
Sanitária

Secretarias Municipais
de Agricultura e Meio
Ambiente

Divisão de Agricultura e
Abastecimento
Divisão de Meio Ambiente
Divisão de Ensino
Divisão de Transporte
Escolar

de Educação e Cultura

Divisão de Biblioteca
Pública
Divisão de Cultura
Divisão de Merenda
Escolar

de Esportes

Divisão de Esportes

de Assistência Social

Divisão de Assistência
Social - CRAS

Fonte: Lei Municipal nº 601/2018. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Dentre os órgãos do Poder Público Municipal, destaca-se a Secretaria Municipal de Finanças,
Administração e Infraestrutura (SMFAI), a qual apresenta atribuições sinérgicas as atividades de
planejamento, gestão e organização territorial, a saber (Art. 37, grifo nosso):
•
•
•
•
•
•
•
•

Expedição de atos de autorização, permissão e concessão de uso e parcelamento do solo ou o uso
de equipamentos públicos
Repressão às construções e aos loteamentos clandestinos bem como ao comércio irregular;
Orientação, coordenação e a execução do Plano Diretor aprovado;
Executar o plano de circulação de veículos e pedestres na área urbana do município;
Planejamento operacional, execução, implantação e fiscalização da legislação relativa ao uso e ao
parcelamento do solo, a fiscalização de obras e edificações;
Atualização do sistema cartográfico municipal;
Desenvolvimento de projetos e programas da política urbana e habitacional do Município e outras
atividades correlatas; e
Liderança de campanhas em nível microrregional que resultem em conquistas de obras de
infraestrutura e o fortalecimento da economia.

A revisão do Plano Diretor e das legislações urbanísticas complementares está sob a coordenação da
Divisão de Serviços Urbanos, lotada na SMFAI, que juntamente com a Equipe Técnica Municipal irá
acompanhar e fiscalizar os trabalhos da Geo Brasilis, subsidiando a empresa com as informações
disponíveis no acervo da prefeitura.
Ainda sobre a estrutura administrativa, destaca-se que o Plano Diretor de Miraselva (Lei Municipal nº
417/2009) indica, em seu Art. 63, a criação de órgãos gestores e de coordenação que comporão as
instâncias do Sistema de Planejamento e Gestão Municipal, sendo eles:
•
•

•
•
•

Assessoria de Planejamento: não instituída;
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: instituída na Lei Municipal nº 601/2018,
cujas atribuição de destaque são (Art. 47):
o Planejamento operacional, formulação e execução da política de agricultura e abastecimento
do município;
o Planejamento operacional, formulação e execução da política de preservação e proteção
ambiental do município
Conselho Municipal de Desenvolvimento: não instituído;
Fundo Municipal de Desenvolvimento: não instituído.
Sistema de Informações para a Gestão Municipal: não instituído.

Gestão democrática
Em decorrência do Art. 204 da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001)
define no Art. 43 os instrumentos legais para garantir a gestão democrática da cidade, a saber:
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•
•
•
•

Órgãos colegiados;
Realização de debates, audiências públicas e consultas públicas;
Conferências para os assuntos de interesse urbano; e
Iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

Dentre eles, os Conselhos Municipais são os veículos mais apropriados para a tradução do anseio
popular e para o controle social da gestão pública. Com integrantes da sociedade civil e do poder
público, constituem-se como meios mais efetivos para tratar dos assuntos de interesse coletivo e
enfrentamento dos desafios que o desenvolvimento e o crescimento urbano apresentam.
Diante deste contexto, a Lei Municipal nº 601/2018 indica a existência dos seguintes órgãos colegiados:
•
•
•
•
•
•
•

Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais do Magistério – FUNDEB;
Conselho Municipal da Saúde;
Conselho Municipal de Assistência Social;
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente;
Conselho Municipal da Educação;
Conselho de Alimentação Escolar;
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Após 2018, foram criados ainda:
•
•

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS (Lei Municipal nº 608/2019);
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS (Lei Municipal nº 590/2018)

Apesar do amparo legal dado pelo Plano Diretor vigente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento
ainda não foi instituído, o que implica na ausência de controle social da gestão e do planejamento
urbano e territorial do município de Miraselva. No entanto, no esforço de garantir a participação
democrática na realização do presente trabalho, a municipalidade regulamentou o Grupo de
Acompanhamento, composto por membros do Poder Legislativo e da sociedade civil (ANEXO 8), cujas
atribuições são:
•
•
•
•
•
•

Acompanhar as reuniões, audiências públicas e conferência do PDM;
Participar de reuniões técnicas de capacitação, oficinas de leitura técnica, audiências públicas e
conferência municipal;
Contribuir na revisão coletiva do PDM;
Cumprir as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01) no que
diz respeito à participação democrática de representação da sociedade da revisão do PDM;
Auxiliar na mobilização da sociedade durante o processo participativo da revisão do PDM; e
Acompanhar a aprovação do PDM na câmara municipal.
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Avaliação a execução do Plano de Ação e Investimentos
O Plano Diretor Municipal se constitui como a principal ferramenta para a definição da política
desenvolvimento e expansão urbana do município. Sua elaboração pressupõe a indicação de diretrizes,
estratégias e ações que devem nortear os procedimentos da administração pública, com foco no
alcance do cenário projetado.
No caso de Miraselva, as propostas traçadas e pactuadas no Plano Diretor dividiram-se em cinco eixos
estratégicos, cujas ações foram detalhadas e compatibilizadas com a capacidade de investimento e
endividamento municipal, conforme trata o Plano de Ação e Investimento (PAI), com objetivo de
facilitar a implementação de cada uma delas.
Diante deste contexto, o Quadro 5.3-1 apresenta as ações prioritárias expostas no PAI, com a indicação
da situação das mesmas, tendo como referência 01/fevereiro/2021.
Quadro: 5.3-1: Situação das ações prioritárias definidas pelo PAI
Eixo Estratégico PDM

v.

Proteção e
Preservação
Ambiental e
Cultural

Ação

Prazo

Situação (1/fev/2021)

Criar a Agenda 21 local

2 anos

Elaborar o Plano de Arborização
Urbana

2 anos

Elaborar Plano Diretor da Defesa
Civil

2 anos

Elaborar Plano de Gestão de
Resíduos Sólidos e da Construção
Civil

3 anos

Elaborar Plano de Saneamento
Básico

3 anos

Não elaborado
Elaborado
Em discussão junto ao
Ministério Público
Parcial
Criação da Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa
Civil (Lei Municipal 581/2017)
Elaborado
Instituição da Lei Municipal nº
609/2019 (inserido no Plano
Municipal de Saneamento
Básico)
Elaborado
Instituição da Lei Municipal nº
609/2019

Restaurar imóvel da Avenida Dona
Madalena para implantar Centro
Cultural
Elaborar Plano de Preservação
Histórica e Cultural do Município
vi.

Desenvolvimento
Econômico e
Social

Programa de capacitação de mãode-obra local
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3 anos

Realizado

3 anos

Não elaborado

3 anos

Parcial
Parceria com SEBRAI e SENAC
para realização de cursos de
capacitação da população
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Eixo Estratégico PDM

vii. Desenvolvimento
Institucional e
Gestão
Democrática

Ação

Prazo

Situação (1/fev/2021)

Programa de Incentivo à
implantação de novas indústrias e
divulgação de incentivos fiscais

Não
consta

Parcial
Aquisição de terreno para
instalação de Distrito Industrial
e minuta de lei que
regulamenta incentivos fiscais,
em elaboração

Estruturação do setor de
Planejamento Municipal para
implantar Lei do Plano Diretor e
demais leis

2 anos

Não realizado

Implantar o Cadastro Técnico
Multifinalitário, atualizar o Código
Tributário e elaborar Planta
Genérica de Valores Imobiliários

3 anos

Elaboração de Plano Local de
Habitação de Interesse Social

2 anos

Elaborar Plano de Sinalização Viária.
Implantar o Sistema de Coleta e
Tratamento de Esgoto nas áreas
urbanas e rural

viii. Serviços
Públicos,
Infraestrutura e
Saneamento
Ambiental

3 anos
Não
consta

Estruturação do Sistema Viário para
aumento da acessibilidade da área
rural

3 anos

Construção de 100 casas para
atender demanda

Não
consta

Equipamentos Comunitários

Mais de
3 anos
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Parcial
Instituição da Lei Municipal nº
537/2015 – Código Tributário
Instituição da Lei Municipal nº
538/2015 – Planta Genérica de
Valores Imobiliários
Parcial
Criação do Conselho Municipal
de Habitação de Interesse
Social – CMHIS (Lei Municipal
nº 608/2019)
Não elaborado
Não elaborado
Realizado
A conservação e a manutenção
das vias rurais são realizadas
constantemente pela Prefeitura
e pela Usina Alto Alegre
Parcial
Construção de 63 unidades,
viabilizadas pelo Programa
Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), Faixa 1
Realizado
Manutenção dos equipamentos
existentes e construção de
novo, a saber: Paço Municipal,
Câmara Municipal, Centro de
Eventos, Campo de Futebol,
Unidade Básica de Saúde
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Eixo Estratégico PDM

Ação

Prazo

Situação (1/fev/2021)

Realizado
Implantar Macrozoneamento
Não
Respeito as regras
Municipal
consta
estabelecidas pelo
ix. Ordenamento
Macrozoneamento
Territorial
Realizado
Não
Implantar o Zoneamento Urbano
Respeito as regras
consta
estabelecidas pelo Zoneamento
Fonte: Plano de Ação e Investimentos de Miraselva, s/a9. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

A análise do quadro acima permite identificar o esforço da Prefeitura de Miraselva em regulamentar
políticas e órgãos com impacto no planejamento da cidade, com destaque para o Plano de Saneamento
Básico, o Código Tributário e a Planta Genérica de Valores Imobiliários. Já as ações relacionadas com
desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda estão em processo de implementação,
cujo objetivo é enfrentar um dos principais gargalos de Miraselva.
Em contrapartida, as propostas que demandam grande quantidade de recursos financeiros não saíram
do papel, a exemplo da Implantação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto nas áreas urbanas
e rural, com impacto na saúde e na qualidade ambiental do município.
Por fim, destaca-se que a ausência de Assessoria de Planejamento, com equipe capacitada e
equipamentos e softwares técnicos mais recentes existentes no mercado, pode prejudicar o
acompanhamento e a gestão da política urbana, uma vez que a Divisão de Serviços Urbanos conta com
apenas um Engenheiro dedicado a atender as demandas do dia-a-dia da administração.
Importante mencionar que a análise da (i) regulamentação urbanística, da (ii) implementação dos
instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), das (iii) atividades de licenciamento e
fiscalização do parcelamento do solo, para fins urbanos, edificações e obras, e localização e
funcionamento das atividades econômicas, e ainda do cumprimento de demais posturas municipais; e
da (iv) provisão de infraestrutura e equipamentos, e prestação de serviços públicos será objeto de
capítulos específicos no relatório da Parte 1 – 2ª. Fase.

9

Disponível em:
https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/download/public/arquivos/documentos/197/2019/05/14/55Qrt9ezn4Ya2pRtQKM9
OwzmMeqjhlDR2bu1bXG7.pdf Acesso em 14 de janeiro de 2021.
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6. ANEXOS E RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANEXO 1 - Lista de dados solicitados à Prefeitura Municipal
ANEXO 2 – Recomendações para a condução do processo participativo
ANEXO 3 – Registro da 1ª reunião de trabalho com os gestores públicos
ANEXO 4 – Registro Reunião Técnica Preparatória
ANEXO 5 – Registro da Oficina de “Leitura Técnica” – Avaliação e desempenho do planejamento e
gestão urbana do município”
ANEXO 6 – Registro da 1ª Audiência Pública – Apresentação do processo de revisão do Plano Diretor
Municipal
ANEXO 6A – Gravação da 1ª Audiência Pública Apresentação do processo de revisão do Plano Diretor
Municipal (em formato digital);
ANEXO 7 – Formalização da Equipe Técnica Municipal (Decreto nº 06/2021)
ANEXO 8 – Formalização do Grupo de Acompanhamento (Decreto nº 07/2021)
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ANEXO 1
Lista de dados solicitados à Prefeitura Municipal
Aspectos

Legislação,
planos e dados

Detalhamento do dado solicitado (se houver)

Situação

Lei do Plano Diretor (Lei Municipal nº 417/2209)

Recebido

Anexo Mapa de Macrozoneamento do Plano Diretor

Recebido

Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural ( Lei Municipal nº
440/2010)
Anexo Mapa de Zoneamento da Lei de Uso e Ocupação do Solo
Planos e estudos associados a escorregamentos, assoreamento,
enchentes e inundações (se houver)
Código de Edificações/Obras (Lei Municipal nº 488/2013)
Lei de Abairramento (se houver)
Lei de Parcelamento do Solo (Lei Municipal 491/2013)
Lei de Sistema Viário (Lei Municipal nº 492/2013)
Anexo I: Mapa de Hierarquia do Sistema Viário Urbano da Lei de
Sistema Viário
Lei de Perímetro Urbano (Lei Municipal nº 493/2013)
Programa Municipal de Regularização Fundiária (se houver)
Plano de Desenvolvimento Econômico e/ou Rural (se houver), com
as principais atividades econômicas do município
Código de Posturas (Lei Municipal nº 484/2013)
Áreas tombadas pelo município, se houver
Unidades de Conservação (APA, Parques, RPPN's, etc) e planos de
manejo
Programas habitacionais realizados e previstos (MCMV)
Diagnóstico Plano Diretor 2009, se houver
Intervenções previstas pelas secretarias de obras, saúde, transportes
e educação, promoção social, segurança, gabinete do prefeito,
esportes, cultura, etc. – breve descrição e localização e prazo de
início de operação
Relação das intervenções previstas do governo estadual e federal,
incluindo investimentos em acessos viários, equipamentos públicos,
equipamentos de saneamento básico entre outros – incluindo breve
caracterização e localização
Investimentos privados previstos, incluindo loteamentos, shopping
centers, unidades fabris, conjuntos habitacionais, etc
Plano de Governo (2021-2024)
Conselhos Municipais ativos e respectivas leis de criação
Exemplo de Certidão de uso e ocupação do solo e procedimento para
análise (existência de sistema interligado com CNAE?)
Principais conflitos de uso e ocupação do solo
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Recebido
Recebido
Inexistente
Recebido
Inexistente
Recebido
Recebido
Recebido
Recebido
Inexistente
Solicitado
Recebido
Inexistente
Inexistente
Recebido
Recebido

Solicitado

Solicitado

Não recebido
Não recebido
Recebido
Inexistente
Inexistente
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Aspectos

Detalhamento do dado solicitado (se houver)

Situação

Anseios e expectativas da gestão pública municipal quanto ao
desenvolvimento do projeto

Recebido

•

Dados
espacializados
(.dwg ou .shp,
com a indicação
da projeção
utilizada)

Mapa da área urbana e rural do município:
o Perímetro urbano
o Hidrografia
o Arruamento
o Toponímia das vias atualizada
o Rodovias
o Topografia
o Limite e toponímia dos bairros
o Linhas de transmissão e subestações transformadoras de
energia elétrica
o Ortofotos ou imagens de satélite (se houver)
• Localização de equipamentos urbanos de (mapa ou endereços
atualizados):
o Educação
o Saúde
o Assistência social
o Transporte
o Esporte
o Lazer
o Cultura
o Institucionais
• Mapeamento dos equipamentos e da abrangência das redes de:
o Esgotamento sanitário
o Abastecimento de água
o Drenagem urbana
o Resíduos Sólidos
Localização e cadastro e breve descrição dos núcleos urbanos
informais (loteamentos irregulares e clandestinos)
ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) ou similares (se houver)
Perímetros de novos loteamentos e urbanizações em análise e/ou
com pedido de diretrizes
Áreas de risco - Mapeamento de Riscos (se houver)
Localização das principais atividades econômicas
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Recebido

Recebido

Recebido

Inexistente
Recebido

Inexistente
Recebido
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ANEXO 2
Recomendações para a condução do processo participativo
Com o objetivo de orientar a Prefeitura Municipal de Miraselva na execução do processo participativo
referente à revisão do PDM e das legislações urbanísticas complementares serão apresentadas, neste
anexo, recomendações e metodologias visando otimizar as atividades a serem realizadas.
Principais estratégias
• Processo robusto, bem registrado, que seja pouco suscetível a questionamentos posteriores;
• Atendimento dos requisitos legais e normativos;
• Identificação e contato com principais lideranças sociais, empresariais, etc.; e
• Ritos definidos e acordados previamente para disciplinar o processo.

Orientação e Recomendações para o Processo Participativo
Para o atendimento dos requisitos legais e normativos do processo participativo de audiências
públicas, divulgação de documentos e facilidade de acesso, a Resolução nº 25/2005 do Conselho
Nacional das Cidades e Estatuto da Cidade trazem as seguintes questões:
•

•

•

Divulgação:
o Ciência do cronograma e dos locais das reuniões com antecedência mínima 10 dias para as
oficinas e 15 dias para as Audiências Públicas;
o Publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas
etapas do processo;
o As ações devem ser voltadas preferencialmente para as lideranças comunitárias,
movimentos sociais, profissionais, especializados, entre outros atores sociais;
o As atividades referentes devem ser convocadas por edital e, utilizando linguagem acessível
ser anunciada pela imprensa local ou outro meio de comunicação social de massa ao alcance
da população local; e
o Garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente da comprovação de
residência ou qualquer outra condição, que assinarão a lista de presença.
Data e Local:
o Garantia de alternância dos locais de discussão; e
o Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
Organização:
o O processo deve ser dirigido pelo Poder Público Municipal e pela Geo Brasilis, que após a
exposição de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;
o Todas as reuniões devem conter registros fotográficos e lista de presença; e
o As discussões devem ser gravadas, cujos conteúdos deverão ser apensados ao projeto de Lei,
compondo memorial do processo, inclusive na sua tramitação legislativa.
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1.

Aplicação no Projeto

Na elaboração do projeto, o processo participativo ocorrerá por meio de 4 Audiências Públicas e 1
Conferência da revisão do Plano Diretor ao final dos trabalhos, conforme segue
Fase

Atividade de caráter comunitário

1

1ª Audiência Pública – Apresentação
do Processo de Revisão do Plano
Diretor

2

2ª Audiência Pública – “Análise
Temática Integrada”

3

3ª Audiência Pública – “Diretrizes e
Propostas para uma Cidade
Sustentável”

4

4ª Audiência Pública – “Plano de
Ação e Investimentos (PAI) e
Institucionalização do PDM
Conferência da revisão do Plano
Diretor Municipal – “Pactuação do
Plano Diretor Municipal”

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Prazo
estimado

Objetivos
Dar conhecimento a população sobre o início, os
motivos, a importância, o cronograma, os métodos e
as técnicas previstas para a revisão do PDM
Debater as questões relativas ao processo de revisão
do PDM, colocadas tanto pela administração municipal
como pelos seus participantes
Submeter à apreciação dos participantes a
caracterização das condições quali-quantitativas da
cidade e do município, conforme conteúdos previstos
na Análise Temática Integrada e na Oficina de Leitura
Técnica
Submeter à apreciação dos participantes a definição
de diretrizes de (re)ordenamento territorial,
instrumentos urbanísticos e soluções específicas, para
garantir os direitos à cidade sustentável
Submeter à apreciação dos participantes as ações e
investimentos prioritários para a implementação do
PDM, as minutas de anteprojetos de leis do PDM e das
leis urbanísticas, o sistema de planejamento e gestão
do PDM, e os ajustes da estrutura organizacional
Submeter à apreciação dos participantes a síntese da
versão final preliminar do PDM revisado para
pactuação

01/fev/21

2ª
quinzena
jul/21
2ª
quinzena
set/21
1ª
quinzena
out/21
2ª
quinzena
out/21
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1.1. Audiências Públicas e Conferência da revisão do Plano Diretor

Abertura

Observar

Organização

Divulgação

Proposta de metodologia para ser utilizada na condução das audiências públicas e da conferência da
revisão do Plano Diretor
a. Divulgar hora e local com pelo menos 15 dias de antecedência – O local deve ser de fácil acesso
e o horário deve ser acessível à maioria da população
b. Identificar lideranças comunitárias, movimentos sociais, profissionais, especializados e outros
atores sociais para envio de convite salientando a importância da participação
c. Anunciar onde o plano estará disponível para leitura (site da prefeitura)
d. A audiência pública deve ser convocada por edital
e. Divulgação em imprensa local e/ou outro meio de comunicação social de massa ao alcance da
população local
a. O processo deve ser dirigido pelo Poder Público Municipal e pela Geo Brasilis, que após a
exposição de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes
b. Todas as reuniões devem conter registros fotográficos e lista de presença, além de registro em
áudio
c. As discussões devem ser gravadas, cujos conteúdos deverão ser apensados ao projeto de Lei,
compondo memorial do processo, inclusive na sua tramitação legislativa
a. Tempo atribuído a cada parte na sua apresentação/ contribuição. Sugestão: três minutos por
pessoa
b.

Avisar a todos antes de 30 segundos de se tempo ser encerrado

a.
b.
c.

Apresentar os componentes da mesa
Esclarecer o objetivo da Audiência Pública
Deve-se destacar que o diagnóstico ou as proposições serão consolidadas, considerando as
contribuições pertinentes da população na Audiência Pública

d.

Esclarecer com os presentes à tramitação da Audiência, destacando que não é permitida a
interrupção de quem estiver falando

e.

Destacar a necessidade de inscrição prévia para uso na palavra e deixar claro que a inscrição se
encerra após a apresentação da Geo Brasilis

f.

h.

Deve ficar claro que todos podem participar com contribuições escritas, a qualquer momento
da Audiência e que estas contribuições serão recolhidas no encerramento
Informar que os questionamentos orais serão respondidos na réplica e que os questionamentos
por escritos serão considerados posteriormente
Lembrar a todos de assinar a lista de presença

a.

Esclarecer que o conceito de Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo

b.
c.

Falar sobre a importância da elaboração do projeto para o município
Esclarecer o motivo pelo qual a prefeitura está realizando a revisão do PDM e da LUOS em
parceria com a Geo Brasilis

d.

Outros temas de interesse da Administração Municipal

Apresentação

g.

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br

| 60

Encerramento

Proposta de metodologia para ser utilizada na condução das audiências públicas e da conferência da
revisão do Plano Diretor
a.

Perguntar se todos assinaram a lista de presença

b.

Detalhar os próximos passos e esclarecer onde o Plano está disponível para leitura e
aprofundamento do tema
Esclarecer a necessidade de entregar o questionário/participação por escrito antes de ir embora
Agradecer a colaboração e presença de todos e enfatizar a necessidade da continuidade da
participação nas próximas etapas

c.
d.
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ANEXO 3
Registro da Reunião Técnica na assinatura do contrato
•

ESPECIFICIDADES DA REUNIÃO
Tipo: Reunião técnica ne assinatura de contrato
Finalidade: Alinhamento inicial do projeto e apresentação das equipes
Data, hora e local: 16/12/2020, das 14h00 às 15h20 – Videoconferência
(Google Meet)

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Nome
Rogério Aparecido da Silva
Wladimir Augusto Antiveri
Antônio Donadon
Osnei de Camargo
Roseli Isabel de Oliveira Urbano
Nome
José Roberto
Lauanna Campagnoli

•

Instituição
Prefeito Municipal de Miraselva
Gabinete do Prefeito
Assessor Jurídico
Divisão de Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Instituição
Diretor - Geo Brasilis
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis

PAUTA E DEFINIÇÕES
Item

1

2

3

4

Pauta

Definições
Contato para acompanhamento da rotina do projeto e coleta de
Apresentação das equipes de informações: Osnei de Camargo
trabalho
Atualização do Decreto nº 21/2019, que dispõe sobre a Equipe
Técnica Municipal - ETM

Alinhamento e validação do
cronograma, incluindo reuniões
técnicas e públicas

Meios de comunicação a serem
adotados para interlocução
entre Geo Brasilis e Prefeitura
Lista de dados a serem
disponibilizados pela Prefeitura
para a realização do projeto

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Cronograma (4 etapas), inclui as reuniões técnicas e públicas
Realização das reuniões de capacitação no formato virtual
Prefeitura irá validar com PANACIDADE:
• Formalização do Grupo de Acompanhamento
• Realização das reuniões técnicas e comunitárias da 1ª
Fase no formato virtual, em função do distanciamento
social imposto pela pandemia do COVID-19
Criação de grupo de WhatsApp, composto por representantes da
Prefeitura e Geo Brasilis, para facilitar as trocas de informações
Geo Brasilis irá enviar o arquivo com a lista de dados por meio do
WhatsApp e do e-mail institucional da prefeitura
(gabinete@miraselva.pr.gov.br)
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Item
5

Pauta
Definições
Indicação de conflitos e projetos Prefeitura sinalizou que já elaborou levantamento dos pontos a
com impacto no planejamento serem revisados na legislação urbanística vigente, os quais
urbano
devem ser validados pelo presente trabalho

--FIM--
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ANEXO 4
Registro Reunião Técnica Preparatória
•

ESPECIFICIDADES DA REUNIÃO
Tipo: Reunião Técnica Preparatória
Finalidade: Apresentação das equipes e alinhamento do conteúdo da Audiência
Pública
Data, hora e local: 28/01/2020, das 14h00 às 15h – Videoconferência
(Google Meet)

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO*

Nome
Vinicius Karakida
Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto
Antiveri
Antônio Donadon
Creide Vieira de Melo
Tiago Garcia Prescendo
Roseli Isabel de Oliveira
Urbano
Fernanda de Castro
Pereira Duarte
José Roberto Bueno
Wilson Volpato
Katia Andrea de
Oliveira
Luiz Machado
Paula Regina Scaloni
Handa
João Roberto Biguetti
Euclides Cipriano de
Oliveira
Cesar Henrique Arali
Maria Angela Almeida
Gregório
Nome
Lauanna Campagnoli
Maria Inês Terbeck

Instituição

Modo de participação

Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos

Virtual – Google Meets

ETM - Divisão de Serviços Urbanos

Presencial – Sala prefeitura

ETM - Gabinete do Prefeito

Presencial – Sala prefeitura

ETM - Gabinete do Prefeito
ETM – Secretaria Municipal de Saúde
ETM – Secretaria Municipal de Saúde

Presencial – Sala prefeitura
Virtual – Google Meets
Virtual – Google Meets

ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Virtual – Google Meets

ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Virtual – Google Meets

ETM – Divisão de Agricultura e Meio Ambiente
ETM – Divisão de Agricultura e Meio Ambiente

Virtual – Google Meets
Presencial – Sala prefeitura

ETM – Divisão de Assistência Social

Virtual – Google Meets

ETM – Divisão de Transporte

Presencial – Sala prefeitura

GA – Associação de Pais e Mestres

Virtual – Google Meets

GA – Sindicado dos Trabalhadores Rurais

Virtual – Google Meets

GA – Comércio local

Presencial – Sala prefeitura

GA – Agricultores

Presencial – Sala prefeitura

GA – Sociedade dos Vicentinos

Presencial – Sala prefeitura

Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis
(virtual)
Supervisão PARANACIDADE (virtual)

Virtual – Google Meets
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*A reunião estava agendada para 21 de janeiro de 2021, porém, por motivos técnicos a mesma foi reprogramada
para o dia 28 do mesmo mês. Na primeira ocasião, estiveram presentes também os seguintes representantes do
Escritório Regional de Londrina do PARANACIDADE: Neide Montovani e Rodolfo Purpur Junior.

•

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO

Figura 1: Registro da participação, no modo virtual – Google Meets

Figura 3: Registro dos participantes em espaço específico disponibilizado pela prefeitura para o evento
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•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item

1

2

3

4

Pauta

Principais assuntos discutidos
Os integrantes das seguintes equipes se apresentaram:
Apresentação das equipes de • Equipe técnica Municipal
trabalho (Realizada no dia • Grupo de Acompanhamento
21/01/21)
• Geo Brasilis
• Supervisão PARANACIDADE
Breve apresentação da Geo Brasilis
Escopo contratado, destacando a definição de:
• Plano Diretor
• Lei Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
• Código de Obras
Alinhamento do conteúdo a ser
• Código de Posturas
apresentado na Audiência
• Lei do Sistema Viário
Pública, com base no Termo de
• Lei do Perímetro Urbano
Referência
Etapas e cronograma do projeto
Plano de Mobilização Social, contendo os momentos de
participação por meio de reuniões e audiências públicas, por
etapa
Explicação sobre como se dará a contribuição da sociedade civil,
através do chat do YouTube
Maria Inês, representante do PARANACIDADE, fez as seguintes
sugestões:
• Incluir, na apresentação, os mapas de macrozoneamento e
zoneamento do município, facilitando a visualização e o
entendimento da população
Discussão dos pontos a serem
• Exemplificar as modalidades de parcelamento do solo
melhorados na apresentação
• Tratar mais especificamente sobre o Código de Posturas, da
questão da higiene e o impacto da Pandemia
• Acentuar sobre o sistema de acompanhamento para a
continuidade do planejamento e da política urbana e sobre
a importância da participação da sociedade civil
Geo Brasilis irá encaminhar os arquivos da apresentação, os
quais são disponibilizados à ETM e ao GA
Representantes da Prefeitura e do PARANACIDADE irão se
Encerramento e próximos passos
pronunciar no início da Audiência Pública. A Geo Brasilis irá
encaminhar, 1h antes do evento, o link de acesso à sala virtual
para teste.

--FIM--

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br

| 66

ANEXO 5
Registro da Oficina de “Leitura Técnica” – Avaliação e desempenho do planejamento e gestão
urbana do município”

•

ESPECIFICIDADES DA REUNIÃO
Tipo: 1ª Oficina de “Leitura Técnica” – Avaliação e desempenho do
planejamento e gestão urbana do município
Finalidade: Avaliação e desempenho do planejamento e gestão urbana do município
Data, hora e local: 01/02/2020, das 09h às 10h40 – Videoconferência
(Google Meet)

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO*

Nome
Rogerio Aparecido da
Silva
Vinicius Karakida
Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto
Antiveri
Antônio Donadon
Creide Vieira de Melo
Tiago Garcia Prescendo
Roseli Isabel de Oliveira
Urbano
José Roberto Bueno
Wilson Volpato
Paula Regina Scaloni
Handa
Cesar Henrique Arali
Yorran Barone
Nome
Lauanna Campagnoli
Maria Inês Terbeck

Instituição

Modo de participação

Prefeito Municipal de Miraselva

Presencial – Sala prefeitura

Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos

Virtual – Google Meets

ETM - Divisão de Serviços Urbanos

Presencial – Sala prefeitura

ETM - Gabinete do Prefeito

Presencial – Sala prefeitura

ETM - Gabinete do Prefeito
ETM – Secretaria Municipal de Saúde
ETM – Secretaria Municipal de Saúde

Presencial – Sala prefeitura
Virtual – Google Meets
Virtual – Google Meets

ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Virtual – Google Meets

ETM – Divisão de Agricultura e Meio Ambiente
ETM – Divisão de Agricultura e Meio Ambiente

Virtual – Google Meets
Presencial – Sala prefeitura

GA – Associação de Pais e Mestres

Virtual – Google Meets

GA – Agricultores
GA – Câmara Municipal de Vereadores
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis
(virtual)
Supervisão PARANACIDADE (virtual)

Presencial – Sala prefeitura
Presencial – Sala prefeitura
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•

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO

Figura 1: Registro da participação, no modo virtual – Google Meets

Figura 2: Registro dos participantes em espaço específico disponibilizado pela prefeitura para o evento
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•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item

Pauta

Principais assuntos discutidos
•

1

Apresentação do escopo
contratado,
etapas
de
trabalho, cronograma e
reuniões previstas

2

Análise preliminar do
desempenho da gestão
urbana, com base na
estruturação administrativa,
Sistema de Planejamento e
Gestão Municipal (Plano
Diretor) e no Plano de Ação
e Investimentos (PAI)

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
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Osnei (ETM) comentou sobre a existência de duas leis aprovadas
em 2019 e 2020 que ampliaram o perímetro urbano. As áreas
serão destinadas à habitação (sentido Centenário do Sul) e ao
Distrito Industrial (sentido Florestópolis – área de 11mil m²).
• Após questionamento da Maria Inês (PARANACIDADE), Osnei
(ETM) informou que as alterações de perímetro foram definidas
pela administração pública
• Maria Inês (PARANACIDADE) destaca a necessidade de atualização
do perímetro urbano no portal do Paraná Interativo
Osnei (ETM) comentou que o cinturão verde no entorno do perímetro
urbano tem como objetivo coibir a plantação de cana-de-açúcar
próxima da área urbana.
Osnei (ETM) falou sobre a implantação de 63 unidades de HIS na ZEIS
situada a leste do município, pelo PMCMV Faixa 1
Quanto aos aspectos do Código de Obras, o Osnei (ETM) indicou como
principal desafio do município as ampliações irregulares
Osnei (ETM) comentou que uma vez por ano o município atualiza o
cadastro das construções, por meio de visita em campo
Após pergunta da Maria Inês (PARANACIDADE), Osnei (ETM) comentou
que 90% das calçadas são pavimentadas e grande parte são acessíveis.
Tamanho padrão de calçada: 2,10 metros
Após pergunta da Maria Inês (PARANACIDADE), Donadon (ETM)
informou que Miraselva tem pouca relação com a Região
Metropolitana de Londrina. Em termos regionais, citou que os
principais gargalos são: saúde e ensino superior
Osnei (ETM) explicou que o município tem um engenheiro responsável
pela aprovação de projetos no município. Não tem fiscal de obras nem
de posturas
Donadon (ETM) comentou que está em elaboração Projeto de Lei que
trata sobre incentivos fiscais para atrair novas empresas e industrias do
município – Programa de Desenvolvimento Econômico do Município
(PRODEM)
Wladimir (ETM) explicou que o município elaborou o Plano de
Arborização Urbana, porém, após questionamento do Ministério
Público, o documento sofreu revisões. Atualmente, o Plano se encontra
em análise junto ao MP
Donadon (ETM) comentou que a Secretaria de Educação iniciou a
elaboração do Plano de Preservação Histórico Cultural, mas não
finalizou
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Item

4

Pauta

Principais assuntos discutidos
Donadon (ETM) indicou que não existe um programa específico de
capacitação da mão-de-obra, mas ao longo dos últimos anos foram
realizadas parcerias com o SEBRAE e SENAC
Segundo Donadon (ETM), as estradas rurais estão em constante
processo de conversação (empedramento, alargamento de pontes). A
Prefeitura conta com o apoio da Usina Alto Alegre para manutenção das
estradas, notadamente nos períodos de safra alta
Donadon (ETM) citou que os principais gargalos e desafios da Prefeitura
Municipal são:
• Geração de emprego e renda
• Implantação de sistema de esgotamento sanitário, hoje inexistente
Sobre os equipamentos comunitários, Donadon (ETM) indicou que a
Prefeitura faz a manutenção dos existentes e está construindo novos
(Prefeitura, Câmara, Centro de Eventos, Meu campinho, USB). Além
disso, foi tratada sobre a falta de alunos da rede pública de ensino
Lembrança sobre a importância de participação de todos na Audiência
Pública, a ser realizada no dia 01/02/2021 às 18h através do canal
oficinal da Geo Brasilis no YouTube
Geo Brasilis irá encaminhar e-mail à Prefeitura solicitando os seguintes
documentos:
• Minuta de lei do Programa de Desenvolvimento Econômico
Municipal e demais arquivos correlatos, se houver;
Encerramento e próximos
• Plano de Arborização Municipal;
passos
• Acesso ou disponibilização do cadastro habitacional da COHAPAR;
• Localização dos novos edifícios administrativos e equipamentos
comunitários (Prefeitura, Câmara, Centro de Eventos, Meu
campinho, USB);
• Localização do transbordo municipal (caçamba) e nome da
empresa que faz o transporte do Lixo.
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•

APRESENTAÇÃO DA 1ª OFICINA DE “LEITURA TÉCNICA”
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--FIM--
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ANEXO 6
Registro da 1ª Audiência Pública – Apresentação do processo de revisão do Plano Diretor
Municipal
A 1ª Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor de Miraselva teve como objetivo apresentar a
metodologia de trabalho, as etapas, o cronograma e o Plano de Mobilização Social. Observando-se as
recomendações sanitárias de distanciamento social, devido ao cenário de pandemia, o evento ocorreu
no formato virtual, no dia 01 de fevereiro de 2021, com início às 18h, através de transmissão ao vivo
no Youtube (link https://www.youtube.com/watch?v=qMETwbmU7xU&t=2824s - ANEXO 6A), sendo
que o recebimento de dúvidas e das contribuições dos participantes que estavam online ocorreu via
Chat do Youtube.
•

DIVULGAÇÃO

A divulgação e o chamamento da 1ª Audiência Pública ocorreram através dos seguintes canais de
comunicação:
•
•

Site Oficial da Prefeitura (Figura 1);
Diário Oficial dos Municípios do Paraná (Figura 2).

Figura 1: Divulgação da Audiência Pública no site oficial da Prefeitura de Miraselva
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Figura 2: Edital de chamamento Público da Audiência, publicado em 15 de janeiro de 2021

•

APRESENTAÇÃO
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A metodologia adotada para a realização da 1ª Audiência Pública do Plano Diretor de Miraselva,
considerou as seguintes etapas:
•
•
•
•

•
•

Abertura e informes iniciais (Geo Brasilis);
Manifestação do Representante da Prefeitura Municipal – Assessor Jurídico Antônio Donadon;
Manifestação da Representante do PARANACIDADE – Arquiteta e Urbanista Maria Inês Terbeck;
Apresentação da equipe da Geo Brasilis, através da projeção de slides (Figura 3), quanto ao:
o Escopo contratado;
o Detalhamento das etapas e cronograma;
o Formas de envolvimento da gestão pública e da sociedade civil (Plano de Mobilização Social);
e
o Próximos passos.
Leitura e resposta às contribuições recebidas via Chat Youtube (Geo Brasilis); e
Considerações finais e encerramento (Geo Brasilis).
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Figura 3: Apresentação 1ª Audiência Pública
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O evento contou com a participação da comunidade local, que pode entender melhor a definição sobre
o Plano Diretor e sobre as legislações urbanísticas complementares. Estiveram presentes no espaço
disponibilizado pela Prefeitura Municipal 9 participantes10 (Figura 5) e participaram da transmissão ao
vivo 44 pessoas (Figura 6), havendo 229 visualizações do vídeo (Figura7) após encerrada a transmissão,
e até o fechamento do presente documento.

10

Osnei de Camargo, Wladimir Algusto Antiveri, Antonio Donadon, Edilson Marcos Camiloti, Sebastião Teixeira Junior, Luiz
Carlos Maetiasi, Welington Leal, Reinaldo Ferreira, João Umberto Biguetti
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Figura 5: Registro dos participantes em espaço específico disponibilizado pela prefeitura para o evento

Figura 6: Participantes que assistiram ao vivo a apresentação, em destaque
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Figura 7: Visualização do vídeo até o fechamento do relatório e o chat do Youtube, em destaque

•

CONTRIBUIÇÕES

Foram recebidas três contribuições dos participantes do evento via chat do Youtube, sendo elas:
i. MarcosAngelo2: Este mapa é de Miraselva, foi elaborado agora ?
ii. Elvio Tonin: de que forma será dada a indicação do representante da sociedade civil?
iii. João Sena: Este documento fica disponível?
As perguntas foram prontamente respondidas pela equipe da Geo Brasilis (vide ANEXO 6A), que na
sequência fez o encerramento da 1ª Audiência Pública do Plano Diretor de Miraselva, às 19h.
--FIM--
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ANEXO 7
Formalização da Equipe Técnica Municipal (Decreto nº 06/2021)
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ANEXO 8
Formalização do Grupo de Acompanhamento (Decreto nº 07/2021)
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7. APRESENTAÇÃO (2ª FASE – PARTE 1)
A Análise Temática Integrada (ATI) se caracteriza como a leitura técnica do território de Miraselva,
com objetivo levantar (i) áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos; (ii)
uso e ocupação atual do solo; (iii) capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas,
equipamentos e serviços públicos.
Em atendimento ao Contrato nº 39/2020, a ATI integra a 2ª Fase do projeto de revisão do Plano Diretor
e das legislações urbanísticas complementares, estando dividida em três partes. Neste contexto, o
presente relatório é dedicado à Parte 1, cujas informações coletadas foram sistematizadas e
desenvolvidas em torno dos seguintes eixos temáticos:
i.

Contextualização de Miraselva na Região Metropolitana de Londrina, considerando os acessos
e sua relação com os municípios vizinhos;
ii. Caracterização socioeconômica do município, com base nos dados referentes à (i) demografia:
população, taxa de crescimento, natalidade, migração, domicílios; (ii) indicadores econômicos:
PIB, potencial produtivo (agropecuária, comércio, serviços, indústrias), trabalho e rendimento.
iii. Áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos, tendo em vista o
mapeamento e análise das áreas do território municipal, com ênfase nas áreas urbanas,
consolidadas e áreas de expansão urbana (sejam internas ou externas) ao perímetro urbano,
visando a identificação das restrições ambientais, e quanto às infraestruturas, equipamentos e
serviços públicos, tendo em vista o uso e ocupação antrópica;
iv. Uso e ocupação atual do solo, por meio do mapeamento e análise do uso e da ocupação atual do
território municipal, com ênfase nas áreas urbanas e áreas de expansão urbana, a partir de dados
disponíveis em cadastros, imagens, fotos ou levantamentos de campo; e
v. Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços
públicos, considerando a avaliação do atendimento qualitativo e quantitativo, e distribuição
espacial das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, visando garantir os direitos à
infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer.
Ao final do relatório, serão elaboradas as considerações finais frente aos principais desafios para a
elaboração da revisão do Plano Diretor de Miraselva, com intuito de auxiliar na etapa prognóstica,
objeto da Parte 3 da 2ª Fase.
Cumpre mencionar que a análise constante neste documento se encontra amparada em:
•
•
•
•

Dispositivos da legislação federal, especialmente no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº
10.257/2001, bem como nas resoluções do Conselho Nacional da Cidade;
Fontes secundárias amplamente reconhecidas;
Mapas georreferenciados; e
Informações prestadas pelos gestores públicos municipais, ao longo dos meses de fevereiro e
março de 2021.
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8. CONTEXTUALIZAÇÃO DE MIRASELVA NA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA
Miraselva está situada no extremo norte paranaense a 455 km da capital, Curitiba, e a 69 km de
Londrina. Desde 2013 (LC nº 165/2013), o município integra a Região Metropolitana de Londrina
(RML), criada pela Lei Estadual Complementar nº 81/1998, juntamente com outros 24 municípios,
conforme ilustra a Figura 8-1.
Figura 8-1: Região Metropolitana de Londrina, com destaque para Miraselva (vermelho)

Fonte: IPPUL, 2016.

A RML compõe, junto com a RM de Maringá, a principal aglomeração urbana do norte paranaense,
sendo que ambas são conectadas por uma continuidade de municípios que gravitam, direta ou
indiretamente, em torno do eixo viário principal, compartilhando problemas e potencialidades comuns
(PARANACIDADE, 2017). Tais características refletem na dinâmica destas regiões, permitindo
identificar municípios que de fato são metropolitanos, deixando dúvidas daqueles mais distantes. No
caso da RML, é possível identificar dois subcompartimentos, um composto por municípios que
apresentam relação com a cidade polo (mancha urbana formada por Londrina, Arapongas, Rolândia,
Cambé, lbiporã e Jataizinho) e os demais, cujas sedes estão entre 40km e 60km distantes do polo
(Figura 8-2) (PARANACIDADE, 2017). É neste contexto que se insere Miraselva.
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Figura 8-2: Mancha de ocupação metropolitana e dos demais municípios, com destaque para
Miraselva (vermelho)

*Inserido Apucarana devido à continuidade evidenciada.
Fonte: PARANACIDADE, 2017.

Situado na segunda região metropolitana mais dinâmica Paraná, com 1,1 milhões de habitantes,
Miraselva se caracteriza como município de pequeno porte, sendo o menos populoso e o menos
extenso da RML, com população de 1.796 habitantes e 90,24km² de área (IBGE, 2020), o que
representa 0,1% e 1% do total da região, respectivamente. Apesar do dinamismo urbano observado
na RML, com grau de urbanização de 94%, constata-se a presença de outras sete localidades de
pequeno porte (Rancho Alegre, Prado Ferreira, Pitangueiras, Lupionópolis, Guaraci, Sabáudia,
Sertaneja), com menos de 10mil habitantes cada. Deste cenário, cumpre mencionar que o intenso
processo de crescimento demográfico observado nas principais aglomerações urbanas da região nas
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últimas décadas11 teve como consequência o fluxo migratório e o esvaziamento da área rural,
impactando diretamente nos municípios de menor porte12, como demostra a Tabela8-1.
Tabela 8-1: População total, urbana e rural, em 1970 e 2010, dos municípios da RML
Municípios RML
Alvorada do Sul (PR)

Arapongas (PR)

Assaí (PR)

Bela Vista do Paraíso (PR)

Cambé (PR)

Centenário do Sul (PR)

Florestópolis (PR)

Guaraci (PR)

Ibiporã (PR)

Jaguapitã (PR)

Jataizinho (PR)

População
Total
Urbana

1970
19.209
3.308

2010 Evolução % 1970-2010
10.283
-46,5%
7.338

121,8%
-81,5%

Rural
Total

15.901
2.945
51.210 104.150

Urbana

36.553 101.851

178,6%

Rural

14.657

2.299

-84,3%

Total

29.090

16.354

-43,8%

Urbana

103,4%

8.590

13.587

58,2%

Rural

20.500

2.767

-86,5%

Total

18.097

15.079

-16,7%

Urbana

9.172

14.196

54,8%

Rural

8.925

883

-90,1%

Total

35.621

96.733

171,6%

Urbana

13.460

92.952

590,6%

Rural

22.161

3.781

-82,9%

Total

19.543

11.190

-42,7%

5.821

9.334

60,4%

Rural

13.722

1.856

-86,5%

Total

9.774

11.222

14,8%

Urbana

2.737

10.544

285,2%

Rural

7.037

678

-90,4%

Total

7.678

5.227

-31,9%

Urbana

2.716

4.200

54,6%

Urbana

Rural

4.962

1.027

-79,3%

Total

27.193

48.198

77,2%

Urbana

13.028

45.895

252,3%

Rural

14.165

2.303

-83,7%

Total

16.710

12.225

-26,8%

4.498

10.380

130,8%

Rural

12.212

1.845

-84,9%

Total

10.826

11.875

9,7%

4.237

11.053

160,9%

Urbana

Urbana

11

Municípios da RML com intenso crescimento populacional entre 1970 e 2010: Arapongas (103%), Cambé (171%), Ibiporã
(77%), Londrina (122%).
12 Municípios de pequeno porte (até 10mil hab) da RML com decréscimo populacional entre 1970 e 2010: Guaraci (-32%),
Lupionópolis (22,1%), Miraselva (-76%), Rancho Alegre (-47,3%), Sabáudia (-26,8%), Sertaneja (-59,3%).
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Municípios RML

Londrina (PR)

Lupionópolis (PR)

Miraselva (PR)

Pitangueiras (PR)

Porecatu (PR)

Prado Ferreira (PR)

Primeiro de Maio (PR)

Rancho Alegre (PR)

Rolândia (PR)

Sabáudia (PR)

Sertaneja (PR)

Sertanópolis (PR)

Tamarana (PR)

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
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População
Rural

1970
6.589

2010 Evolução % 1970-2010
822
-87,5%

Total

228.101 506.701

122,1%

Urbana

163.353 493.520

202,1%

Rural

64.748

13.181

-79,6%

Total

5.898

4.592

-22,1%

Urbana

2.574

4.079

58,5%

Rural

3.324

513

-84,6%

Total

7.769

1.862

-76,0%

Urbana

1.292

1.430

10,7%

Rural

6.477

432

-93,3%

Total

N/A

2.814

N/A

Urbana

N/A

2.040

N/A

Rural

N/A

774

N/A

Total

22.277

14.189

-36,3%

7.216

11.442

58,6%

Rural

15.061

2.747

-81,8%

Total

N/A

3.434

N/A

Urbana

N/A

3.015

N/A

Urbana

Rural

N/A

419

N/A

Total

25.738

10.832

-57,9%

6.059

10.083

66,4%

Rural

19.679

749

-96,2%

Total

7.499

3.955

-47,3%

Urbana

1.949

3.470

78,0%

Rural

5.550

485

-91,3%

Total

47.964

57.862

20,6%

Urbana

20.859

54.749

162,5%

Rural

27.105

3.113

-88,5%

Total

8.323

6.096

-26,8%

Urbana

1.398

5.097

264,6%

Rural

6.925

999

-85,6%

Total

14.295

5.817

-59,3%

3.575

5.105

42,8%

Rural

10.720

712

-93,4%

Total

21.877

15.638

-28,5%

Urbana

Urbana

Urbana

5.922

13.711

131,5%

Rural

15.955

1.927

-87,9%

Total

N/A

12.262

N/A

Urbana

N/A

5.858

N/A

Rural

N/A

6.404

N/A
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Municípios RML
Uraí (PR)

População
Total
Urbana
Rural
Total

Região Metropolitana de Londrina
Urbana
(RML)
Rural

1970
18.401

2010 Evolução % 1970-2010
11.472
-37,7%

6.638

9.358

41,0%

11.763

2.114

634.996 984.983

-82,0%
55,1%

315.783 930.091

194,5%

319.213 54.892

-82,8%

N/A: Não se aplica – município instituído após 1970.
Nota: em vermelho – população total decresceu; em verde – população total cresceu.
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Cumpre mencionar que o dinamismo populacional identificado no eixo metropolitano da RML está
diretamente relacionado com o desenvolvimento das áreas de educação (com Universidades e
inúmeros cursos superiores), médica, manufatureira, agroindustrial e de serviços, bem como na
disponibilidade de infraestrutura aeroportuária, com maior intensidade e reflexo nos municípios
próximos à Londrina.
Neste contexto, Miraselva não absorve nem gera influência sob os demais municípios vizinhos e no
restante da RML.
No contexto da malha viária regional, destaca-se a presença da BR-396, que abriga a mancha urbana
metropolitana (Londrina, Arapongas, Rolândia, Cambé, lbiporã e Jataizinho), alimentando as Rodovias
Estaduais, com maior ou menor grau de integração entre os demais municípios. Neste último quesito,
destaca-se a PR-534, com 24 km de extensão, que cruza Miraselva e liga a PR-170 ao município de
Centenário do Sul. Sob administração do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-PR/Escritório
Regional Vale do Tibagi), a PR-534 possui pista simples, pavimentada, sendo o trecho que segmenta a
área urbana de Miraselva já se encontra municipalizado (600 metros de extensão).
Em termos institucionais, nota-se um esforço da administração pública de Miraselva em buscar
parcerias e apoio de caráter intermunicipal, no sentido de fortalecer a sua gestão e melhorar a
qualidade dos serviços prestados. Neste sentido, o município integra (Quadro 2-1):
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (AMEPAR),
Consórcio Intergestores Paraná Saúde;
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema;
Consórcio de Desenvolvimento e Inovações do Norte do Paraná (CONDINORP)13;
Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná
(CINDEPAR)14; e
vi. Conselho Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania (CISMEL).

13

Até 2017 era intitulado como Consócio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (CIRES).
Até 2017 era intitulado como Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da Região de
Astorga (CINDAST).
14
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Quadro 8-1: Associação e consórcios pactuados por Miraselva
Associação/Consórcios

Municípios participantes

Objetivos
Ampliar e fortalecer a capacidade
administrativa, econômica e social dos
municípios associados.
Representar, defender e reivindicar os
interesses das administrações municipais da
microrregião.
Adquirir os medicamentos elencados na
Assistência Farmacêutica Básica, preservando a
autonomia de cada município na seleção e
quantificação dos medicamentos de suas
necessidades, a cada aquisição

AMEPAR
Ano instituição: 1973

22 municípios associados, com
sede em Londrina

Consórcio Paraná
Saúde
Ano instituição: 1999

398 municípios associados

Consórcio
Intermunicipal de
Saúde do Médio
Paranapanema
Ano instituição: 1995

21 municípios da 17ª Regional
de Saúde do Paraná

Viabilizar o atendimento às necessidades de
saúde do território regional, com maior
resolutividade e rapidez administrativa

CONDINORP
Ano instituição: 2014

11 municípios

Promover a união dos municípios para
melhorias na prestação dos serviços de
saneamento básico, infraestrutura e
desenvolvimento urbano e rural, nas áreas da
educação, trabalho, habitação, agricultura,
indústria, comércio, turismo, meio-ambiente e
transporte, além de outras que vierem a ser
definidas posteriormente em Assembleia Geral

CINDEPAR
Ano de instituição:
2013

155 municípios de várias
regiões do Paraná, com sede
em Astorga

Oferecer diversos serviços de pavimentação
asfáltica, em especial micro revestimento.

Gestão associada dos serviços públicos de
segurança pública e cidadania em toda a área
CISMEL
dos municípios membros
22 municípios, com sede em
Ano de Instituição:
Londrina
Enfrentar a criminalidade e a violência, visando
2009
reduzir seus altos índices e promover os direitos
humanos
Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

A associação voluntária intermunicipal visa garantir a prestação de importantes serviços públicos à
população de Miraselva, apoiada nos equipamentos e nas infraestruturas disponíveis na região de
entorno do município.
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9. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
Neste capítulo será apresentada a análise dos principais indicadores socioeconômicos de Miraselva,
com vistas a compreender o processo de produção do espaço através da dinâmica populacional e
econômica do município, considerando os seguintes aspectos:
•
•
•

Perfil demográfico;
Caracterização econômica; e
Principais indicadores de qualidade de vida.

Perfil demográfico
Conforme já mencionado, Miraselva possuía população estimada de 1.796 habitantes15, em 2020,
sendo o 4º município menos populoso do Estado do Paraná, na frente apenas de Santa Inês, Nova
Aliança do Ivaí e Jardim Olinda, e o 1º da RML (IBGE, 2020). A Tabela 9.1-1 reúne os comparativos
populacionais e as respectivas densidades demográficas municipal, regional e estadual.
Tabela: 9.1-1: Comparativos de dados populacionais de Miraselva, da RML e do Estado do Paraná,
segundo estimativa IBGE, para 2020
Recorte

Dados

População
Densidade Demográfica (hab/km²)
Região Metropolitana População
de Londrina
Densidade Demográfica (hab/km²)
População
Estado do Paraná
Densidade Demográfica (hab/km²)
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
Miraselva

IBGE estimativa
2020
1.796
20,62
1.121.030
123,51
11.516.840
52,40

% Miraselva
100%
0,16%
0,01%
-

Em termos da evolução da população, a Figura 9.1-1 mostra que Miraselva tem observado a
diminuição do número total de habitantes ao longo das últimas décadas, influenciada pela forte queda
dos moradores rurais (-93,33% entre 1970 e 2010).

15

Segundo dados do IBGE. O IPARDES estimou que o município de Miraselva contava com população de 1.930 em 2020.
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Figura 9.1-1: Variação da população total, urbana e rural de Miraselva, de 1970 a 2010
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Fonte: IBGE, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
Os dados demonstram que o município tem apresentado perfil urbano desde a década de 1990, o qual
gradativamente vem se afastando do rural, sendo que ambos tiveram decréscimo. Este fenômeno
pode estar atrelado aos seguintes aspectos:
•
•

Emancipação de Prado Ferreira, que até 1990 era Distrito de Miraselva;
Ausência de políticas destinadas à manutenção da população no campo, notadamente dos mais
jovens;
Migração da população para outros municípios, em decorrência da proximidade e atratividade dos
municípios com características metropolitanas, com maior geração de emprego e renda,
disponibilidade de serviços públicos e equipamentos e maior oferta de cursos técnicos e de ensino
superior.

•

Tais elementos são reforçados pela projeção populacional elaborada pelo IPARDES16 para o ano de
2031, pois demonstra estabilidade do perfil demográfico do município (Figura 9.1-2). A Figura 9.1-3 e
a Tabela 9.1-2 indicam que Miraselva tende a apresentar uma população mais envelhecida, com
menos jovens em sua base.

16

Metodologia com base no Modelo de Relação de Coortes (Duchesne, 1987).
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Figura 9.1-3: Evolução da população total de Miraselva, entre 2021 e 2031
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Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

Figura 9.1-3: Projeção da população de Miraselva, por grupos de idade, em 2031

mais de 65
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

24,3%
9,1%
7,8%
7,3%
7,9%
6,2%
6,5%
5,4%
4,7%
4,1%
4,3%
4,3%
4,2%
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Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.
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Tabela 9.1-2: Projeção da divisão da população de Miraselva, em 2031
Grupos populacionais

Projeção
População 2031

%

Idade escolar (0 a 19 anos)

324

16,8%

Jovens (20 a 29 anos)

171

8,8%

Adultos (30 a 59 anos)

793

41,0%

Idosos (acima de 60 anos)

645

33,4%

Total
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

1.933

100,0%

Caracterização econômica
Para a melhor compreensão do perfil econômico de Miraselva, serão analisados os indicadores do
Produto Interno Bruto (PIB), do mercado de trabalho e das principais atividades produtivas do
município.
Primeiramente, destaca-se que Miraselva possui a menor economia da Região Metropolitana de
Londrina, sendo pouco diversificada, dependente da agropecuária e da administração pública para
geração de emprego e renda.
A agropecuária representa a atividade produtiva mais importante para o município, sendo responsável
por 30,2% do valor adicionado, o que a torna um setor extremamente relevante para o
desenvolvimento da economia local.
Em 2019, de acordo com dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) e da Produção da Pecuária
Municipal (PPM), divulgadas pelo IBGE, as cinco atividades da agropecuária de Miraselva com maior
valor de produção totalizaram R$ 10,6 milhões17 e estão expressas na Tabela 9.2-1.Entre as principais
atividades, destaca-se a cana-de-açúcar que totalizou R$ 8,2 milhões em valor bruto, representando
77,3% do valor gerado pelas cinco maiores atividades.

17

Não contabilizado valores referentes à negociação e abate de animais.
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Tabela 9.2-1: Ranking das cinco principais atividades agropecuárias, por valor bruto da produção, em
R$ mil, 2019
Posição

Valor bruto
Participação
da produção
8.183
77,3%

Atividade agropecuária

1ª

Cana-de-açúcar

2ª

Soja (em grão)

3ª

1.092

10,3%

Casulos do bicho-da-seda

455

4,3%

4ª

Café (em grão)

450

4,2%

5ª

Milho (em grão)

412

3,9%

5 principais atividades
10.592
100,0%
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2020; IBGE - Produção da Pecuária Municipal (PPM), 2020.
Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

A economia canavieira, que comumente acaba por estimular a concentração de arrendamentos de
terras, influencia diretamente na distribuição fundiária do município, onde os arrendatários
representam apenas 8,2% dos estabelecimentos rurais, mas concentram 45,8% da área dos
estabelecimentos agropecuários.
Devido à dependência da cana-de-açúcar, a economia local tende a ficar atrelada às oscilações de
mercado desta cultura, com grandes barreiras para promover um processo autônomo de
desenvolvimento, o que acaba tornando a região pouco atrativa para a permanência da população e
leva à procura de oportunidades de renda em outras localidades.
A seguir, serão detalhados os principais indicadores econômicos do município.

9.2.1.

Produto Interno Bruto (PIB)

O PIB de Miraselva totalizou R$ 38,8 milhões em 2018, de acordo com os últimos dados divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE), sendo a menor economia da RML, ao
representar apenas 0,1% das riquezas geradas na região, conforme demonstrado na Tabela 9.2.1-1.
Tabela 9.2.1-1: PIB dos municípios da Região Metropolitana de Londrina, a preços correntes, em R$
mil, participação e variação anual média, 2010 e 2018
Município
Londrina

2010
10.822.983

Variação
Participação Participação
anual média
2010
2018
(2011-2018)¹
19.954.157
53,15%
50,73%
7,9%
2018

Arapongas

2.621.393

4.295.341

12,87%

10,92%

6,4%

Cambé

1.766.840

3.838.247

8,68%

9,76%

10,2%

Rolândia

1.230.994

2.657.284

6,05%

6,76%

10,1%

Ibiporã

1.161.946

2.441.223

5,71%

6,21%

9,7%

316.109

781.435

1,55%

1,99%

12,0%

Jaguapitã
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Sertanópolis

279.798

Variação
Participação Participação
anual média
2010
2018
(2011-2018)¹
687.016
1,37%
1,75%
11,9%

Sabáudia

126.607

568.901

0,62%

1,45%

20,7%

Porecatu

353.032

557.892

1,73%

1,42%

5,9%

Bela Vista do Paraíso

197.810

454.083

0,97%

1,15%

10,9%

Assaí

264.776

396.576

1,30%

1,01%

5,2%

Tamarana

151.818

303.880

0,75%

0,77%

9,1%

Primeiro de Maio

142.124

299.974

0,70%

0,76%

9,8%

Sertaneja

135.966

285.818

0,67%

0,73%

9,7%

Uraí

108.860

283.948

0,53%

0,72%

12,7%

Alvorada do Sul

114.655

265.482

0,56%

0,67%

11,1%

Florestópolis

106.855

248.815

0,52%

0,63%

11,1%

95.752

228.095

0,47%

0,58%

11,5%

114.567

190.975

0,56%

0,49%

6,6%

Prado Ferreira

50.018

131.020

0,25%

0,33%

12,8%

Rancho Alegre

42.859

120.350

0,21%

0,31%

13,8%

Guaraci

47.888

106.306

0,24%

0,27%

10,5%

Lupionópolis

43.303

102.417

0,21%

0,26%

11,4%

Pitangueiras

43.739

96.933

0,21%

0,25%

10,5%

Miraselva

21.080

38.807

0,10%

0,10%

7,9%

Total
20.361.772
39.334.975
100,00%
100,00%
¹ Variação anual média nominal.
Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2020. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

8,6%

Município

2010

Centenário do Sul
Jataizinho

2018

No que se refere à variação nominal do PIB de Miraselva, no período de 2010 a 2018, o município
registrou crescimento anual médio de 7,9%, desempenho ligeiramente inferior ao registrado na RML
(8,6% ao ano) e no Estado do Paraná (8,7% ao ano), conforme exposto na Tabela 9.2.1-2.
Tabela 9.2.1-2: PIB a preços correntes de Miraselva, da RML e do Paraná, em R$ mil, 2010 e 2018
Localidade
Miraselva
Região Metropolitana de Londrina

2010
21.080
20.361.772

Variação
anual média
(2011-2018)¹
38.807
7,9%

2018

39.334.975

225.205.255
440.029.403
Paraná
¹ Variação anual média nominal.
Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2020. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

8,6%
8,7%

Em 2018, o PIB per capita de Miraselva, que expressa a divisão da riqueza gerada no município pelo
número de habitantes, foi de R$ 21.369,53, o 20º maior entre os 25 municípios da RML, sendo inferior
ao PIB per capita da RML (R$ 35.707,30) e do Paraná (R$ 39.557,41).
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No comparativo entre 2010 e 2018, este indicador perdeu posições no ranking da RML, ao passar de
17º para 20º, conforme detalha a Tabela 9.2.1-3. Apesar da perda de posições, a variação anual média
deste indicador foi de 8,2%, superior à da RML (7,3%) e à do estado do Paraná (7,7%).
Tabela 9.2.1-3: Ranking do PIB per capita dos municípios da RML e variação anual média, 2010 e 2018
2010
Localidade
Sabáudia

2018

PIB per
Ranking
PIB per
Ranking
capita (R$) na RML capita (R$) na RML
20.772,35
8º 84.156,90
1º

Variação
anual
média
19,1%

Jaguapitã

25.792,22

1º

57.909,85

2º

10,6%

Sertaneja

23.373,86

5º

53.374,10

3º

10,9%

Ibiporã

24.106,76

4º

45.232,95

4º

8,2%

Porecatu

24.891,24

3º

42.639,27

5º

7,0%

Sertanópolis

17.893,36

10º

42.088,82

6º

11,3%

Rolândia

21.271,71

7º

40.410,66

7º

8,4%

Cambé

18.264,74

9º

36.311,28

8º

9,0%

Arapongas

25.166,75

2º

35.440,69

9º

4,4%

Londrina

21.362,06

6º

35.383,29

10º

6,5%

Prado Ferreira

14.565,54

13º

35.163,72

11º

11,6%

Rancho Alegre

10.836,66

19º

31.406,48

12º

14,2%

Pitangueiras

15.543,48

12º

30.434,34

13º

8,8%

Bela Vista do Paraíso

13.117,35

15º

29.495,52

14º

10,7%

Primeiro de Maio

13.120,78

14º

26.990,66

15º

9,4%

Assaí

16.176,43

11º

25.938,66

16º

6,1%

Uraí

9.489,15

22º

25.004,27

17º

12,9%

11.133,71

18º

23.481,50

18º

9,8%

9.523,59

21º

23.371,68

19º

11,9%

Alvorada do Sul
Florestópolis
Miraselva

11.345,62

17º

21.369,53

20º

8,2%

Centenário do Sul

8.566,07

25º

20.943,44

21º

11,8%

Lupionópolis

9.430,17

23º

20.927,08

22º

10,5%

12.411,56

16º

20.888,07

23º

6,7%

Guaraci

9.126,64

24º

19.423,76

24º

9,9%

Jataizinho

9.660,73

20º

15.234,12

25º

5,9%

20.361,00

#

35.707,30

#

7,3%

Tamarana

Média RML

Estado do Paraná
21.844,12
# 39.557,41
#
Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2020. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.
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9.2.2.

Valor Adicionado e perfil econômico

A partir da análise da distribuição do Valor Adicionado da economia de Miraselva, observa-se a
predominância dos serviços da administração pública, que representaram 37,2% das riquezas geradas
no município, seguida pela agropecuária, com participação de 30,2%.
A elevada participação dos serviços da administração pública expressa uma economia pouco
diversificada e dependente dos serviços públicos, situação que se agravou entre 2010 e 2018, quando
a participação deste segmento foi ampliada de 33,6% para 37,2%.
Figura 9.2.2-1: Participação do Valor Adicionado de Miraselva, por setor econômico, 2010 e 2018

2010

2018
30,2%

33,6%

35,8%

37,2%

4,1%
5,3%
25,3%

28,5%

Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2020. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

9.2.3.

Trabalho e rendimento

Segundo dados do Censo Demográfico 2010, a População Economicamente Ativa (PEA)18 de Miraselva
decresceu 10,8% entre os anos de 2000 e 2010, de 1.112 para 992 pessoas, o que significou a redução
do número de pessoas ocupadas em alguma atividade remunerada ou procurando exercer atividade
remunerada (Tabela 9.2.3-1).

18

População Economicamente Ativa (PEA) representa a população que está inserida no mercado de trabalho ou
procurando a se inserir nele.
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A PEA de Miraselva foi à contramão do observado na RML, que registrou alta de 30,0%, e no estado
do Paraná, com elevação de 20,1%. Deste modo, pode se inferir que o município perdeu trabalhadores
para outras localidades.
Tabela 9.2.3-1: Pessoas de 10 anos ou mais, por condição de atividade, 2000 e 2010
Condição de
atividade

Miraselva
2000

2010

RML

Variação

2000

2010

Paraná
Variação

2000

2010

Total
1.643 1.650
0,4% 535.602 696.048
30,0% 7.753.440 8.962.586
Economicamente
1.112
992
-10,8% 331.931 431.419
30,0% 4.651.832 5.587.963
ativa
Não
economicamente
531
658
23,9% 203.671 264.629
29,9% 3.101.609 3.374.623
ativa
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

Variação
15,6%
20,1%
8,8%

Ainda de acordo com dados censitários, observa-se maior nível de informalidade no mercado de
trabalho de Miraselva, quando comparado com dados da RML e do Paraná.
Conforme demonstrado na Tabela 9.2.3-2, apesar da redução da participação de trabalhadores sem
carteira de trabalho assinada, que decaiu de 30,4% para 21,3% entre 2000 e 2010, a participação
destes trabalhadores permaneceu superior à registrada na RML (15,7%) e no Paraná (16,7%).
Tabela 9.2.3-2: Perfil da ocupação de Miraselva, da RML e do Paraná, 2000 e 2010
Posição na ocupação e categoria
do emprego no trabalho principal

2000
Miraselva

RML

2010
Paraná

Miraselva

RML

Paraná

Empregado
Empregado - com carteira de
trabalho assinada
Empregado - militar e
funcionário público estatutário
Empregado - outro sem carteira
de trabalho assinada
Não remunerado em ajuda a
membro do domicílio
Trabalhador na produção para o
próprio consumo
Empregador

73,1%

71,7%

66,4%

79,7%

74,8%

70,6%

39,4%

46,2%

40,5%

57,9%

55,7%

50,0%

3,3%

3,7%

3,3%

0,5%

3,5%

3,9%

30,4%

21,8%

22,6%

21,3%

15,7%

16,7%

4,7%

2,3%

4,7%

-

1,2%

1,8%

1,1%

0,3%

1,4%

1,7%

0,7%

2,5%

-

4,7%

3,6%

0,6%

3,2%

2,8%

Conta própria

21,1%

21,0%

23,8%

17,9%

20,1%

22,3%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

100,0%

100,0%

100,0%

Segundo dados extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgados pela Secretaria
de Trabalho do Ministério da Economia, entre os anos de 2010 e 2019, o número de postos de trabalho
de Miraselva recuou de 278 para 242, queda de 12,9% (Tabela 9.2.3-3). Em contrapartida, o salário
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real médio19 dos empregos formais aumentou 43,0%, ao subir de R$ 1.533,74, em 2010, para R$
2.193,94 em 2019.
Tabela 9.2.3-3: Evolução do mercado de trabalho formal de Miraselva e salário real médio, 2010 a
2019

2010

Empregos
formais
278

-

Salário
médio
1.533,74

2011

278

0,0%

1.547,35

0,9%

2012

248

-10,8%

1.911,92

23,6%

2013

235

-5,2%

2.168,72

13,4%

2014

269

14,5%

2.106,20

-2,9%

2015

255

-5,2%

2.074,33

-1,5%

2016

244

-4,3%

2.175,46

4,9%

2017

246

0,8%

2.169,37

-0,3%

2018

253

2,8%

2.218,43

2,3%

Ano

Variação
anual

Variação
anual
-

2019
242
-4,3%
2.193,94
-1,1%
Variação
-12,9%
#
43,0%
#
2010-2019
Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2020. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

Na segmentação dos principais setores empregadores do município, no ano de 2019, observou-se a
concentração dos empregos na administração pública, responsável por 176 postos de trabalho, ou
72,7% de todos os postos de Miraselva (Tabela 9.2.3-4). O comércio varejista é o segundo mais
importante para geração de emprego, com 27 postos (11,2% do total), seguido pela agropecuária, com
17 postos (7,0%).
Tabela 9.2.3-4: Distribuição dos postos de trabalho e salário médio de Miraselva, por setor de
atividade, 2019
Seção CNAE
Administração pública, defesa e seguridade social
Comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
aqüicultura
Outras atividades

Vínculos

Participação

Salário médio

176

72,7%

R$ 2.452,97

27

11,2%

R$ 1.327,71

17

7,0%

R$ 1.661,65

22

9,1%

R$ 1.596,10

Total
242
100,0%
R$ 2.193,94
Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2020. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

19

Salário real, deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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9.2.4.

Agropecuária

Segundo dados extraídos do Censo Agropecuário 2017, divulgados pelo IBGE e compilados pelo
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Miraselva possuía 134
estabelecimentos agropecuários, com área ocupada de 6.029 hectares. As áreas de lavoura temporária
ocuparam 3.557 hectares (59,0% do total), com 32 estabelecimentos que possuíam tamanho médio
de 111,2 hectares.
A atividade pecuária registrou 95 estabelecimentos, ocupando 2.419 hectares (40,1%), conforme
detalhado na Tabela 9.2.4-1.
Tabela 9.2.4-1: Estabelecimentos agropecuários e área, segundo as atividades econômicas, 2017
Atividades Econômicas
Lavoura temporária
Horticultura e floricultura

Estabelecimentos
Quantidade
%
32
1

23,9%
0,7%

Extensão
Área (ha)
%
3.557
x

59,0%
-

Tamanho
médio
111,2
-

Lavoura permanente
5
3,7%
x
Pecuária e criação de outros
95
70,9%
2.419
40,1%
25,5
animais
Produção florestal de florestas
1
0,7%
x
plantadas
Total
134
100,0%
6.029
100,0%
45,0
Nota: a soma das parcelas da área não corresponde ao total, porque existem unidades territoriais com valores
inibidos para não identificar o informante. Esses valores estão desidentificados com o caractere 'x'.
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

No que se refere à condição dos produtores em relação à terra, a Tabela 9.2.4-2 destaca que 84,3%
dos produtores são proprietários dos estabelecimentos e representaram 53,7% da área total das
propriedades agropecuárias, com 3.238 hectares.
Os arrendatários, apesar de serem apenas 8,2% dos estabelecimentos, ocupam área de 2.763 hectares
no município (45,8% das áreas dos estabelecimentos agropecuários), com tamanho médio das
propriedades de 251,7 hectares.
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Tabela 9.2.4-2: Estabelecimentos agropecuários e área segundo a condição do produtor, 2017
Estabelecimentos

Condição do Produtor

Quantidade
113
-

Extensão
%
Área (ha)
84,3%
3.238
-

%
53,7%
-

Tamanho
médio

28,7
Proprietário
Assentado sem titulação definitiva
11
8,2%
2.763
45,8%
251,2
Arrendatário
Parceiro
10
7,5%
29
0,5%
2,9
Comodato
Ocupante
Produtor sem área
134
100,0%
6.029
100,0%
45,0
Total
Nota: a soma das parcelas da área não corresponde ao total, porque existem unidades territoriais com valores
inibidos para não identificar o informante. Esses valores estão desidentificados com o caractere 'x'.
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

A Figura 9.2.4-1 ilustra a distribuição do número de estabelecimentos agropecuários e a Figura 9.2.42 detalha a distribuição da área ocupada, por condição do produtor. A Figura 9.2.4-3 apresenta o
tamanho médio das propriedades, por condição do produtor.
Figura 9.2.4-1: Distribuição do número de Figura 9.2.4-2: Distribuição da área dos
estabelecimentos agropecuários, por condição estabelecimentos agropecuários, por condição
do produtor, 2017
do produtor, 2017
0,5%

7,5%
8,2%

45,8%
53,7%

84,3%
Proprietário

Arrendatário

Comodato

Proprietário

Arrendatário

Comodato

Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.
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Figura 9.2.4-3: Tamanho médio dos estabelecimentos agropecuários, por condição do produtor, em
hectares, 2017
251,2

45,0

28,7
2,9
Comodato

Proprietário

Arrendatário

Total

Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

No que tange à produção agrícola, dados da PAM apontam redução de 1,2% da área colhida das
lavouras temporárias e permanentes no comparativo entre 2010 e 2019, que passou de 2.405 hectares
para 2.377 hectares (Tabela 9.2.4-3).
Tabela 9.2.4-3: Área colhida das lavouras temporárias e permanentes de Miraselva, 2010 a 2019
Ano

Hectares

2010

2.405

2011

2.138

2013

1.192

2014

2.249

2015

2.664

2016

2.617

2017

4.723

2018

2.564

2019

2.377

Variação 2010 - 2019
-1,2%
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2020. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

Entre as lavouras temporárias e permanentes, a cana-de-açúcar é a cultura mais relevante do
município, com valor bruto da produção de R$ 8,2 milhões no ano de 2019, correspondendo a 79,0%
do total. Esta atividade ocupou 1.578 hectares, ou 66,4% da área destinada às plantações (Tabela
9.2.4-4). A soja foi a segunda principal cultura em termos de área, com 474 hectares (19,9% do total)
e valor, com R$ 1,1 milhão (10,5%).
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Tabela 9.2.4-4: Área colhida, produção e valor da produção das lavouras temporárias e permanentes
de Miraselva, 2019
Área colhida
Hectares
Part. %
Cana-de-açúcar
1.578
66,4%
Soja (em grão)
474
19,9%
Café (em grão)
50
2,1%
Milho (em grão)
250
10,5%
Melão
1
0,0%
Mandioca
5
0,2%
Feijão (em grão)
15
0,6%
Melancia
1
0,0%
Abacate
1
0,0%
Limão
1
0,0%
Banana (cacho)
1
0,0%
Total
2.377
100,0%
Fonte: Ipardes, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.
Cultura

Produção
Toneladas
Part. %
104.700
98,0%
948
0,9%
75
0,1%
900
0,8%
20
0,0%
100
0,1%
14
0,0%
32
0,0%
15
0,0%
12
0,0%
18
0,0%
106.834
100,%

Valor da produção
R$ mil
Part. %
8.183
79,0%
1.092
10,5%
450
4,3%
412
4,0%
48
0,5%
43
0,4%
36
0,3%
35
0,3%
31
0,3%
22
0,2%
11
0,1%
10.363
100,0%

Na última década, a cana-de-açúcar passou por grandes oscilações no município, mas estabeleceu
tendência de queda da área colhida e da produtividade entre 2010 e 2019, conforme dados da PAM
apresentados na Tabela 9.2.4-5.
A área colhida declinou 14,8% no período, de 1.852 hectares para 1.578 hectares, enquanto a
quantidade produzida caiu 39,5%, de 173.173 toneladas para 104.700 toneladas. A robusta queda da
produção foi resultado da perda de produtividade das lavouras de Miraselva, que passou de 93,5
toneladas para 66,3 toneladas por hectare.
O crescimento do valor da produção canavieira foi sustentado apenas pela intensa elevação do valor
da tonelada, que subiu de R$ 30,00/tonelada para R$ 78,2/tonelada, valorização de 160,5% no
período.
Tabela 9.2.4-5: Área colhida, produção, produtividade e valor da produção da cana-de-açúcar em
Miraselva, 2010 a 2019
Ano

Área colhida
(Hectares)

Quantidade produzida Produtividade
(Toneladas)
(toneladas/ha)

Valor da
Valor da
produção
tonelada
(Mil Reais)
5.195
30,0

2010

1.852

173.173

93,5

2011

1.350

84.927

62,9

3.397

40,0

2013

1.021

79.779

78,1

4.018

50,4

2014

1.550

128.924

83,2

6.726

52,2

2015

1.563

127.952

81,9

6.781

53,0

2016

1.563

125.978

80,6

8.462

67,2

2017

3.955

258.341

65,3

16.792

65,0
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Ano

Área colhida
(Hectares)

2018

Valor da
Valor da
produção
tonelada
(Mil Reais)
7.735
66,6

Quantidade produzida Produtividade
(Toneladas)
(toneladas/ha)

1.839

116.100

63,1

2019
1.578
104.700
66,3
8.183
Variação
-14,8%
-39,5%
-29,0%
57,5%
2010-2019
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2020. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

78,2
160,5%

Em relação à atividade pecuária, a Tabela 9.2.4-6 apresenta o efetivo de animais de Miraselva, cujo
rebanho bovino totalizou 6.191 cabeças em 2019.
A Tabela 9.2.4-7 elenca o valor da produção de origem animal, que totalizou R$ 797 mil em 2019. A
produção de casulo do bicho-da-seda foi a mais representativa, com R$ 455 mil (57,1%), seguida pelo
leite, com R$ 291 mil (36,5%).
Tabela 9.2.4-6: Efetivo de pecuária e aves de Miraselva, 2019
Efetivos
Rebanho de bovinos
Rebanho de equinos
Galináceos - Total
Rebanho de suínos - Total

Número

Efetivos

Número

6.191 Rebanho de ovinos

278

215 Rebanho de bubalinos

-

597.810 Rebanho de caprinos
175

66

Rebanho de ovinos
tosquiados

48

Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

Tabela 9.2.4-7: Valor da produção de origem animal de Miraselva, 2019
Produtos

Valor da produção

Produção

Unidade

R$ mil
455

Part. %
57,1%

291

36,5%

239

mil l

43

5,4%

19

mil dz

Mel de abelha

7

0,9%

480

kg

Lã

1

0,1%

90

kg

Total
797
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021.

100,0%

#

#

Casulos do bicho-da-seda
Leite
Ovos de galinha

24.611

kg

Indicadores de qualidade de vida e desenvolvimento municipal
A presente seção visa detalhar os principais indicadores de qualidade de vida e de desenvolvimento
municipal de Miraselva, com objetivo de antecipar tendências, enxergar oportunidades e prever ações
futuras para melhoria do cenário atual. Com intuito de tornar a avaliação mais dinâmica, os seguintes
dados estão compilados na Tabela 9.3-1:
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•

•
•

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): expressa o nível de desenvolvimento
humano, variando de zero a um, sendo que, quanto mais próximo de um, maior o
desenvolvimento;
Índice Gini: relaciona os dados de renda e pobreza indicando, numa escala de zero a um, seu fator
de distribuição, sendo que, quanto mais próximo de um, mais desigualdade na distribuição; e
Renda per capita: indicador que auxilia o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento
econômico local, definida pelo somatório de renda de todos os indivíduos residentes em domicílios
particulares permanentes e o número total desses indivíduos.
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Tabela 9.3-1: Comparativo dos indicadores de qualidade de vida de Miraselva, Londrina e Paraná, entre 2000 e 2010
Indicadores de qualidade
de vida
IDH-M
IDHM Longevidade
IDHM Educação
IDHM Renda

2000

Miraselva
2010
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Londrina
2010

0,659 (médio)

0,748 (alto)

13,5%

0,716 (alto)

0,778 (alto)

8,6%

0,816 (muito alto)

0,854 (muito alto)

4,6%

0,796 (alto)

0,837(muito
alto)

5,1%

0,548 (baixo)

0,707(alto)

29,0%

0,612 (médio)

0,712(alto)

16,3%

0,641 (médio)

0,684 (médio)

6,7%

0,753 (alto)

0,789(alto)

4,7%

-20%

0,57

0,51

-10%

2000
0,650
(médio)
0,747
(alto)
0,522
(baixo)
0,704
(alto)
0,60

39%

R$ 868,80

R$ 1.083,35

24,6%

-

N/D

35,49 (1)

-

N/D

53,74 (1)

Índice Gini
0,49
0,39
Renda per capita –
R$ 431,03
R$ 600,03
R$ 1,00
% de extremamente
N/D
6,57 (1)
pobres
% pobres
N/D
33,33 (1)
(1) Dados de 2016, com base no Cadastro Único pós Bolsa Família.
(2) N/D: Não disponível
Fonte: Atlas Brasil, 202; IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Evolução

2000

Evolução

Paraná
2010

Evolução

0,749 (alto)

15,2%

0,830 (muito
alto)

11,1%

0,668 (médio)

27,9%

0,757(alto)

7,5%

0,53

-11%

R$ 954,27

R$ 968,17

1,4%

-

6,08

1,96

-67,7%

-

18,90

6,46

-65,8%
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Sobre dados expostos acima, nota-se que:
•

•

Em 2010, último dado disponível, Miraselva obteve IDH-M 0,748, considerado alto, porém inferior
ao índice de Londrina (0,778) e do Paraná (0,749). A análise deste indicador denota:
o Investimentos na área da educação, pois apresentou variação positiva de 29% entre 2000 e
2010, saindo de baixo para alto;
o Alta esperança de vida ao nascer, sendo essa a dimensão que mais contribui para IDH-M,
superior ao índice de longevidade dos demais recortes analisados; e
o Reduzido poder aquisitivo, decorrente da baixa renda per capita.
Índice de Gini de Miraselva (0,39) demostra um melhor equilíbrio na distribuição de riquezas e
diminuição da desigualdade no município, quando comparado ao Paraná (0,53) e à Londrina (0,51).

Para análise do desenvolvimento municipal de Miraselva (Tabela 9.3-2), propõe-se a avaliação do
Índice IPARDES de Desenvolvimento Municipal (IPDM), o qual expressa o nível de desempenho
socioeconômico dos 399 municípios do Estado do Paraná, variando de zero a um, sendo que, quanto
mais próximo de um, maior o desenvolvimento. Sua elaboração considera três dimensões: (i) renda,
emprego e produção agropecuária; (ii) saúde e (iii) educação, e se baseia em diferentes estatísticas de
natureza administrativa, disponibilizadas por entidades públicas
Tabela 9.3-2: Evolução do IPDM de Miraselva, entre 2010 e 2017
Indicador
IPDM
IPDM Educação
IPDM Saúde
IPDM Renda e Emprego
Posição (399 municípios)
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

2010
0,6992
(médio)
0,7577
(médio)
0,9658
(alto)
0,3742
(baixo)
37ª

2017
0,7367
(médio)
0,8068
(alto)
0,9457
(alto)
0,4576
(médio-baixo)
87ª

Evolução
5,3%
6,4%
-2,0%
22%

Por meio de uma avaliação mais profunda dos dados municipais, quando compara-se ao IDH-M, a
tabela acima demonstra que o IPDM de Miraselva em 2017, último dado disponível, foi de 0,7367
tendo pouco evoluído desde 2010. Assim como no IDH-M, a dimensão que mais contribui para o
indicador de desenvolvimento municipal foi a saúde, seguida da educação. Nota-se que os dados de
emprego e renda apresentaram alta desde 2010, porém ficaram classificados com desempenho
médio-baixo, em função do reduzido dinamismo econômico observado no município (vide item 3.2).
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10. ÁREAS APTAS, APTAS COM RESTRIÇÃO E INAPTAS AO USO E OCUPAÇÃO ANTRÓPICOS
Este capítulo tem como objetivo mapear e analisar as áreas do território municipal, com ênfase nas
áreas urbanas, consolidadas e áreas de expansão urbana (sejam internas ou externas) ao perímetro
urbano, visando a identificação das restrições ambientais, e quanto às infraestruturas, equipamentos
e serviços públicos, tendo em vista o uso e ocupação antrópica.

Relevo
A caracterização das potencialidades, fragilidades e restrições geotécnicas dos terrenos no município
de Miraselva foi feita com base na análise dos tipos de terrenos e da relação entre a declividade e os
processos morfogenéticos atuantes nos diferentes setores das encostas.
A declividade apresentada no Mapa Clinográfico, na escala 1:80.000, foi elaborada considerando as
cinco classes de inclinação, onde se estabelece a relação entre elas e os processos morfogenéticos
atuantes. As classes de declividade adotadas e as suas relações com a dinâmica superficial foram
estabelecidas com base em Scholz (in DEMECK, 1972), IBGE (1994) e GILSANZ (1996) e estão
apresentadas na Tabela 10.1-1.
Tabela 10.1-1: Relação entre inclinação das vertentes, processos dominantes
Inclinação de Vertentes
0 a 2 % - Plano
2 a 8% - Suave ondulado
8 a 15 % - Suave ondulado a
ondulado
15 a 30 % - Ondulado a
Forte ondulado

Processos Dominantes
Escoamento difuso muito lento a lento
Alagamentos e inundações
Escoamento difuso lento a médio
Escoamento difuso é médio a rápido
Escoamento concentrado lento
Deslocamento lento de massas de solo
Escoamento difuso rápido
Escoamento concentrado rápido
Deslocamentos lentos e rápidos de massas de solo

Escoamento difuso muito rápido
30 a 45% - Forte Ondulado
Escoamento concentrado muito rápido
Deslocamentos rápidos de massas de solo e rocha
Fonte: Pires Neto 1996. Baseado em SCHOLZ (in DEMECK, 1972), IBGE (1994) e GILSANZ (1996). Elaboração:
Geo Brasilis, 2021.

Em Miraselva, o relevo é majoritariamente plano e suave ondulado e ondulado, sendo que em solos
mais férteis, como Latossolo e Nitossolo, predomina a classe agricultura anual (vide Mapa Clinográfico
Municipal e Mapa Clinográfico Urbano).
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Hidrografia
O município de Miraselva está situado na Sub-Bacia do Rio Paranapanema, com 90,23 km²20, cuja
nascente é na embocadura do Rio Itararé até o deságua no Rio Paraná.
O subsistema hidrográfico da localidade é composto pelos Ribeirões Capim (ao sul do território) e
Pelotas (ao norte do território), localizados na área rural, com fluxo hidrográfico do sul para o norte.
Destaca-se que na área urbana inexistem cursos d’água.
Os principais mananciais são ilustrados no Mapa de Recursos Hídricos Municipal e Mapa de Recursos
Hídricos Urbano e descritos a seguir:
Águas do Pinhal, Campestre, Arroz, Miraselva, Funda,
Córrego do Pernambuco, do Machado e Doutor Melo.
Destes, as Águas do Arroz e Miraselva são receptoras de efluentes líquidos, porém inexistem
instrumentos de controle da poluição hídrica ou da qualidade das águas.

20

Relatório Final do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Unidade de Gestão de Recursos Hídricos Paranapanema de
novembro de 2016.
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Espaços Especialmente Protegidos
10.3.1.

Área de Preservação Permanente (APP)

As APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Para efeitos didáticos, a seguir são apresentados os três grupos de situações geradoras de APP (Figura
10.3.1-1).
Figura 10.3.1-1: Áreas de Preservação Permanente

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

As áreas de preservação permanente de cursos hídricos foram geradas a partir da base hidrográfica
ottocodificada em formato shapefile, disponibilizada pelo IAT – Instituto de Água e Terra do Estado do
Paraná, a partir da elaboração de buffers por meio do software ArcGis, versão 10.6 segundo os critérios
preconizados no Artigo 4° da Lei Federal nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal).
Com base no Relatório de Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra da Base Integrada do Estado do
Paraná, são apresentadas na Tabela 4.3.1-3 as três tipologias de áreas e as oito classes de usos da
terra, com a respectiva descrição, tamanho em hectare e percentual, existentes no município de
Miraselva.
Com base neste mapeamento cabe destacar que a vegetação natural intitulada como Floresta
Estacional Semidecidual (florestas naturais) é pouco representativa e fragmentada, com
predominância nas margens dos rios. Não há incidência de mangue e restinga, portanto, não há APP
de vegetação no território municipal.
Os corpos hídricos representam 0,05% do território (4,09 ha), cujos critérios de proteção são
estabelecidos pela legislação (Artigo 4º da Lei Federal nº 12.651/2012), conforme descrito a seguir:
•

Nascente: são consideradas APPs as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes,
em qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 m.

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br

| 121

•

Rios e Córregos: são consideradas APPs as faixas marginais de qualquer curso d’água natural
perene e intermitente, excluídos os efêmeros21, desde a borda da calha do leito regular, sendo a
faixa mínima de APP gerada variável conforme a largura do curso d’água (Tabela 10.3.1-1).

Tabela 10.3.1-1: Área de Preservação Permanente gerada de acordo com a largura dos rios e córregos
Largura do curso d'água

APP gerada (m)

Até 10m
De 10 a 50m
De 50 a 200m
De 200 a 600m
Mais que 600
Fonte: Lei Federal nº 12.651/2012. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

•

•

30
50
100
200
500

Reservatórios d’água artificiais: no entorno dos reservatórios artificiais decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’águas naturais, a faixa de APP é definida no
licenciamento ambiental.
Nas acumulações naturais ou artificias de água com superfície inferior a um hectare, fica
dispensada a reserva da faixa de proteção, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa,
salvo autorização do órgão ambiental.

Os cursos e corpos d’água e informações a respeito da espessura destes e a classificação da dinâmica
hídrica de Miraselva foram mapeadas e a respectiva extensão das APPs delimitadas no Mapa Áreas de
Preservação Permanente de Cursos Hídricos.
O município não possui APPs relativas a encostas com declividade22, porém apresenta, de forma
pontual e esparsa, áreas com inclinação superior 30%, com restrições impostas pela Lei Federal
6.766/79 que regulamenta o parcelamento do solo no âmbito nacional, conforme ilustra o Mapa Áreas
de Preservação Permanente de Cursos Hídricos, cujos usos permitidos estão detalhados na Tabela
10.3.1-2.

21

Classificação da dinâmica hídrica dos cursos d’água: rios, ribeirões e córregos (Artigo 2º do Decreto Regulamentar Federal
nº 7.830/2012):
•
Rio perene: são cursos d’água que possuem um leito definido e que há presença de água ao longo de todo o ano;
•
Rio intermitente: são cursos d’água que possuem um leito definido e que têm água durante meses, secando apenas nos
períodos de estiagem;
•
Rio efêmero: são cursos d’água que surgem apenas durante as fortes chuvas, decorrentes da saturação do solo, mas que
horas depois deixam de existir. São diferentes dos rios intermitentes, que têm um leito mais ou menos definido e que
têm água durante meses, secando apenas nos períodos de estiagem.
22 Conforme Art. 4º da Lei Federal nº 12.651/2012, são consideradas APP de declividade: (i) Encostas ou partes destas com
declividade superior a 45º; (ii) Áreas com altitude superior a 1.800 m; Topo de morros, montes, montanhas e serras, com
altura mínima de 100 m e inclinação média maior que 25º.
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Tabela 10.3.1-2: Restrições e usos permitidos
Inclinação de Vertentes
< 15 % e < 30%
>30% e < 45%
> 45%

Usos Permitidos¹
É permitido o parcelamento do terreno.
Não é permitido o parcelamento, salvo se atendido exigências
especificas das autoridades competentes.
Não é permitido o parcelamento.

Legenda: ¹ Lei Federal nº 6.766/1979. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Tabela 10.3.1-3: Classificação da tipologia das áreas e classe de uso
Tipologia das
áreas

Classe de Uso
Florestas
nativas
Corpos d’água

Vegetação
natural
Várzeas

Plantios
florestais
Antrópicas
agrícolas
Agricultura:
perene e anual

Antrópicas
agrícolas /

Pastagem /
campo

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Descrição
Formações arbóreas, constituída por: Florestas primárias, secundárias e ripárias nos três estágios
sucessionais: inicial, médio e avançado. Floresta Estacional Semidecidual (montana e submontana).
Áreas compostas por rios de margem dupla, lagos, lagoas, barragens, represas, canais naturais ou
artificiais, tanques d´água, com área igual ou superior a 1,0 ha.
Formações pioneiras fluviais ou lacustres.
Representada por:
• Comunidades vegetais: arbóreas, arbustivas e herbáceas de planícies aluviais ou depressões
alagáveis.
Sujeitas a inundações frequentes, visto a proximidade aos rios.
Plantios ou formação de maciços com espécies florestais nativas ou exóticas, puros ou consorciados
(incluindo sistemas agroflorestais). Contempla:
• Plantios de coníferas exóticas (Pinus spp).
• Folhosas exóticas (Eucalyptus spp).
• Coníferas nativas (Araucária angustifólia).
• Áreas de solo preparado para o plantio ou cuja colheita foi realizada recentemente.
Anual: Culturas para utilização humana, de ciclo longo, permitindo colheitas sucessivas, sem
necessidade de novo plantio a cada ano (fruticultura, cafezais, seringais).
Perene: Cultura de plantas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um
ano, (cereais, tubérculos e hortaliças, plantas hortícolas, floríferas).
Lavouras semipermanentes (cana-de-açúcar e mandioca).
Pastagem: pastoreio do gado, com solo coberto por vegetação de gramíneas ou leguminosas.
Campo: campos naturais (tipologia estepe gramíneo-lenhosa, no estado do Paraná).

Extensão (ha)

%

829,07

9,21

4,09

0,05

181,50

2,02

167,15

1,86

4.372,44

48,59

3.356,73

37,30
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Tipologia das
áreas
Vegetação
natural

Não agrícolas

Classe de Uso

Área
urbanizada
Área
construída

Total
Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Descrição

Áreas de uso intensivo, estruturadas por edificações e sistema viário.
Predomínio de superfícies artificiais não agrícolas.
Áreas ocupadas por construções com dimensões maiores (usinas, diques, barragens, marinas, silos,
grandes galpões, indústrias, pátios de manobras de sistemas de transportes, portos e aeroportos).

Extensão (ha)

%

53,56

0,60

34,37

0,38

8.998,91

100%
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ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE DE CURSOS HÍDRICOS
ESCALA: 1:80.000

DATA: 26/03/2021

Quanto aos espaços especialmente protegidos, cumpre mencionar que:
•
•
•

Inexistem bens arqueológicos e tombados, Unidades de Conservação, terras indígenas e
quilombos e assentamentos no município de Miraselva;
Não há incidência de mangue e restinga nem áreas com inclinação superior à 45º, portanto,
inexistem APPs de vegetação e de declividade no território municipal;
Incidência de APP de curso d’água.

Quanto às características ambientais, destacam-se os seguintes aspectos:
•

•

Miraselva apresenta relevo majoritariamente plano e suave ondulado e ondulado e, em solos mais
férteis, há predominância da classe agricultura anual (47,11% do uso total do território) e das áreas
de pastagem para pastoreio do gado, com solo coberto por vegetação de gramíneas ou
leguminosas e os campos naturais (37,30%);
A vegetação natural intitulada Floresta Estacional Semidecidual (florestas naturais) é pouco
representativa e fragmentada (9,21% do uso total do território), com predominância nas margens
dos rios (Mapa de Áreas Naturais e Áreas Protegidas)
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Considerações finais
Com base nas informações apresentadas acima, foram elaborados os Mapas Áreas Aptas, Inaptas e
com Restrição de Uso e Ocupação -Municipal e Perímetro Urbano, os quais ilustram as áreas onde
não são permitidas o uso do solo de caráter urbano, com certa restrição ambiental, principalmente
ligada à incidência de APP de curso d’água.
No entanto, nota-se que grande parte do município, inclusive todo o perímetro urbano, tem
características que lhe conferem apto para receber ocupação antrópica, com declividades menores
que 30% e sem condicionantes naturais.
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11. USO E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO
Neste capítulo serão apresentadas as principais características do uso e da ocupação atual de
Miraselva, com descrição dos seguintes aspectos:
•
•
•

Breve histórico da evolução da ocupação;
Aspectos legais e institucionais, que condicionaram a ocupação e o uso do solo; e
Configuração atual do território, considerando a distribuição das principais atividades econômicas
e dos usos residenciais no município.

Evolução da ocupação
A ocupação de Miraselva remonta a década de 1950, originária do processo de colonização do norte
do Paraná, com objetivo de abrir novas frentes de desenvolvimento no Estado, notadamente em
função da exploração de madeira e, posteriormente, do cultivo do café.
A sede da urbanização do município surgiu com o loteamento de terras proposto por Isaac Junqueira,
ao longo do eixo viário atualmente denominado Avenida Papa João XXIII e no entorno da Igreja Matriz.
O núcleo central se desenvolveu em função da instalação de fazendas próximas a ele, sendo elevado
à categoria de Distrito de Florestópolis em 1958 e, em 25 de julho de 1960, tornou-se município pela
Lei Estadual nº 4.245, cuja instalação deu-se em 11 de novembro de 1961.
Apoiada na atividade agrícola, Miraselva teve seu auge demográfico em 1970 com população
alcançando 7.769, majoritariamente rural (83%). Com a crise no setor primário, derivado das
concentrações fundiárias, monoculturas, mecanizações, redução do trânsito de pessoas e ausências
de políticas públicas (RIBEIRO, 2013), Miraselva observou um intenso êxodo rural que resultou em um
expressivo esvaziamento populacional, com queda de 76,8% do total de habitantes entre 1970 e 2020.
Situado nas proximidades das duas cidades mais dinâmicas do Norte do Paraná – Londrina e Maringá,
a evolução da ocupação recente de Miraselva é refém da pouca integração regional, dada por um
acesso viário (PR-534) e do baixo dinamismo econômico, com reduzida oferta de empregos fixos no
município. Como resultado na urbanização, observa-se a presença de um núcleo urbano compacto
com trama retangular, com predominância da ocupação residencial e institucional, apresentando
poucas frentes de expansão urbana nos últimos anos, as quais estão conectadas à mancha urbana
central (Figura 11.1-1).
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Figura 11.1-1: Evolução da ocupação urbana de Miraselva, entre 2005 e 2019, com destaque para as
frentes de expansão urbana
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Fonte: Google Earth, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Aspectos legais
Para o entendimento dos aspectos legais que interferem no território de Miraselva, serão analisadas
as legislações municipais do Plano Diretor, do Uso e Ocupação do Solo, do Parcelamento do Solo
Urbano e Rural e do Sistema Viário, disponíveis no site da Prefeitura Municipal.
Cabe mencionar que a intenção desta análise é contextualizar as principais características da
regulamentação territorial de Miraselva, sendo que os aspectos ligados a aplicação das leis e a
coerência com o uso e ocupação do solo atual serão tratados exclusivamente na Parte 2 da Análise
Temática Integrada. Desta forma, ambas análises possibilitarão o entendimento das principais
dificuldades de aplicação e as necessidades existentes, as quais embasarão as propostas para a revisão
do Plano Diretor e das legislações complementares do município.

11.2.1.

Plano Diretor de Miraselva

Instituído por meio da Lei Municipal nº 417/2009, o Plano Diretor de Miraselva trata da política de
desenvolvimento e gestão municipal, compreendendo as áreas urbanas e rurais, bem como a
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identificação e o tratamento das singularidades do meio ambiente natural e antrópico. Integram o
PDM, as seguintes leis complementares:
•
•
•
•
•
•

Lei do Perímetro Urbano;
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural;
Lei do Parcelamento do Solo Urbano;
Lei de Sistema Viário;
Código de Obras; e
Código de Posturas.

O Quadro 11.2.1-1 apresenta a estrutura do PDM, que engloba 88 artigos, distribuídos ao longo de 11
capítulos, com dois anexos.
Quadro 11.2.1-1: Estrutura do PDM Miraselva
CAPITULO I – Conceituação, eixos estratégicos e objetivos gerais
SEÇÃO I – Sistema Ambiental Municipal, Estratégias, Objetivos
CAPÍTULO II – Proteção e Preservação
e Diretrizes
Ambiental e Cultural
SEÇÃO II – Patrimônio Natural
SEÇÃO I – Estratégias para a Política e Gestão
CAPÍTULO III – Desenvolvimento
SEÇÃO II – Fortalecimento e Desenvolvimento Econômico
Econômico e Social
SEÇÃO III – Distrito Industrial
CAPÍTULO IV – Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática
SEÇÃO I – Diretrizes gerais
SEÇÃO II - Mobilidade
SEÇÃO III – Sistema Viário
SUBSEÇÃO
I
CAPÍTULO V – Ordenamento Territorial
Macrozoneamento
SEÇÃO IV – Uso e ocupação do
solo
SEUBSEÇÃO II – Área
Urbana
SEÇÃO V – Gestão sobre o Espaço Construído
SEÇÃO I – Política Habitacional
SEÇÃO II - Saúde
SEÇÃO III - Educação
SEÇÃO IV – Cultura
CAPÍTULO VI – Desenvolvimento e
inclusão social
SEÇÃO V – Esporte
SEÇÃO VI – Lazer
SEÇÃO VII – Assistência social
SEÇÃO VIII – Segurança pública e defesa social
CAPÍTULO VIII – Fortalecimento da Gestão SEÇÃO I – Organização Institucional
Pública
SEÇÃO II – Conselho de Desenvolvimento Municipal
CAPÍTULO VIII – Sistema e Informações para Gestão Municipal
SEÇÃO I – Fundo Municipal de Desenvolvimento
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CAPÍTULO IX – Instrumentos da Política
Municipal

SEÇÃO II – Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança
SEÇÃO III – Parcelamento, Edificações ou Utilização
Compulsórios
SEÇÃO IV – IPTU Progressivo no Tempo
SEÇÃO V – Desapropriação com pagamento em títulos
SEÇÃO VI – Consórcio Imobiliário
SEÇÃO VII – Direito de Preempção
SEÇÃO VIII – Outorga Onerosa do Direito de Construir
SEÇÃO IX – Operações Urbanas Consorciadas
SEÇÃO X – Transferência do Direito de Construir
SEÇÃO XI – Direito de Superfície
CAPÍTULO X – Instrumento de regularização fundiária
CAPÍTULO XI – Disposições finais e transitórias
QUADRO I – Macrozoneamento – Parâmetros de uso e
ocupação do solo
ANEXO - Macrozonas
MAPA DE MACROZONEAMENTO
Fonte: Lei Municipal nº 417/2009. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

O Plano Diretor de Miraselva está estruturado em eixos estratégicos (Capítulo I ao IV), considerando
frentes de atuação transversal para o desenvolvimento municipal, coerente com as diferentes
funcionalidades da cidade. Cada eixo apresenta um conjunto de objetivos e diretrizes, contendo desde
propostas genéricas à direcionamentos mais específicos para Miraselva, cujos destaques são:
•

Proteção ambiental e conservação histórico-cultural, tendo como principais estratégias
territoriais a destinação de áreas específicas para o plantio de cana-de-açúcar, bem como a criação
de “cinturão verde” de 30 metros no entorno do perímetro urbano a fim de evitar o desconforto
das poluições causadas pelas queimadas da região23;
Desenvolvimento econômico e social, com foco na dinamização e diversificação das atividades
econômicas de Miraselva, o que engloba o apoio à agricultura familiar, a criação de incentivos e
parcerias para atração de investimentos (Distrito Industrial24) e a capacitação da mão-de-obra
local;
Desenvolvimento institucional e gestão democrática, cujas estratégicas visam estruturar
institucionalmente a administração pública com foco na gestão urbana e territorial de Miraselva;
Serviços Públicos, infraestrutura e saneamento ambiental, este eixo é apresentado no Art. 4º,
porém não conta com detalhamento em capítulo específico;
Ordenamento Territorial, que traz aspectos gerais referente à mobilidade, sistema viário, uso e
ocupação do solo.

•

•
•
•

23

Segundo os técnicos municipais, a delimitação do “cinturão verde” precisa ser revista, pois atualmente se constitui como
barreira à expansão da mancha urbana de Miraselva.
24 A Prefeitura Municipal de Miraselva adquiriu recentemente terreno com objetivo de criar um Distrito Industrial e atrair
novas atividades econômicas para o município.
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No que tange ao Macrozoneamento Municipal, o PDM estrutura o município em (Mapa
Macrozoneamento Municipal):
Macrozona Urbana, constituindo-se como o perímetro urbano da sede distrital25;
Macrozona de Proteção Urbana, formada pelo “cinturão verde” de 3 km que visa proteger o
espaço urbano de culturas poluidoras e perigosas a população da cidade, sendo proibida a
plantação de cana-de-açúcar. Nota-se uma divergência com o disposto inicialmente (Art. 8º, inciso
III), cujo buffer indicado é de 30 metros ao invés de 3 km;
iii. Macrozona Rural, delimitada de acordo com as microbacias, destinada à produção rural (usos
agropecuário e extrativista) e às atividades agrícolas complementares;
iv. Macrozona Rural 1, com predominância de solo suscetível a erosão, na qual devem ser
incentivadas as atividades de manejo florestal e plantio de cana, além da agropecuária com
manejo de solo adequado;
v. Macrozona Rural 2, predominância de solo mais resistente à erosão, nas quais devem ser
incentivadas as atividades de culturas perenes anuais; e
vi. Macrozona de Preservação Permanente, não delimitada no mapa, inclui as áreas que
correspondem às faixas de fundo de vale às áreas verdes, aos alagadiços e às nascentes, conforme
legislação federal específica.
i.
ii.

25

Conforme Lei Municipal nº 493/2013.
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Cumpre mencionar que a área urbana do município (Macrozona Urbana/Perímetro Urbano – Lei
Municipal nº 493/2013) sofreu duas alterações ao longo dos últimos anos, conforme Leis Municipais
nº 616/2019 e 627/2020, sendo a primeira com objetivo de viabilizar o Distrito Industrial e a segunda,
a implantação de programa habitacional (Figura 11.2.1-1).
Figura 11.2.1-1: Alterações do perímetro urbano de Miraselva

Lei Municipal
nº 493/2013

Lei Municipal
nº 627/2020
Lei Municipal
nº 616/2019

Fonte: Leis Municipais nº 493/2013; nº 616/2019; nº 627/2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

O PDM inclui, ainda, o zoneamento urbano, definido a partir de critérios de usos dominantes, usos
compatíveis e separação de usos conflitantes, objetivando a ordenação do solo, estruturando-o em
sete zonas:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Zona Residencial de Baixa Densidade – ZR1;
Zona Residencial de Média Densidade – ZR2;
Zona de Uso Misto – ZR3;
Zona de Serviços – ZS;
Zona Industrial – ZI;
Zona de Proteção Ambiental – ZPA; e
Zona de Interesse Social – ZEIS.

A delimitação destas zonas e seus parâmetros urbanísticos ficaram definidas na Lei de Uso e Ocupação
do Solo, instituída pela Lei Municipal nº 440/2010 (vide Item 5.2.2).
O Capítulo VI disciplina o desenvolvimento e a inclusão social, com a definição de objetivos e diretrizes
genéricos para os aspectos setoriais do município, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•

Política Habitacional;
Saúde;
Educação;
Cultura;
Esporte;
Lazer;
Assistência Social
Segurança Pública e Defesa Social;

Os Instrumentos da Política Municipal (Capítulo IX) estão aderentes ao programa mínimo definido pelo
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2011), ainda que o município não apresente estrutura
administrativa nem contexto urbano para absorver e aplicar o que foi proposto, como por exemplo:
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória, Outorga Onerosa do Direito de Construir,
Operação Urbana Consorciada.
A análise elaborada demonstra que o Plano Diretor de Miraselva é enxuto e apresenta alguns
direcionamentos coerentes ao contexto municipal, como os aspectos que envolvem o
desenvolvimento econômico e social. No entanto, apesar de adotar eixos estratégicos, o PDM ainda
traz objetivos e diretrizes voltados às políticas setoriais, os quais poderiam ser incluídos nas frentes
transversais de atuação indicadas nos capítulos iniciais. Além disso, algumas propostas são genéricas
e não consideram o cenário urbano-institucional, o que dificulta e até impossibilita a aplicação das
mesmas pela municipalidade.

11.2.2.

Lei de Uso e Ocupação do Solo

O uso e a ocupação do solo de Miraselva são regulamentados pela Lei Municipal nº 440/2010, com
intuito de estabelecer critérios e parâmetros urbanísticos para as diferentes porções urbanas do
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território. Em sua estrutura geral, a LUOS contempla 61 artigos, distribuídos em cinco capítulos, como
mostra o Quadro 11.2.2-1.
Quadro 11.2.2-1: Estrutura da LUOS Miraselva
CAPÍTULO I – Disposições gerais
CAPÍTULO II – Zonas e Setores de Uso da Sede
SEÇÃO I Classificação dos usos do solo
CAPÍTULO III – Classificação,
SEÇÃO II – Uso do Solo quanto às atividades
definição, ocupação e
SEÇÃO III – Parcelamento do solo
parcelamento do solo
SEÇÃO IV – Áreas de Estacionamento e Recreação
CAPÍTULO IV – Proteção dos cursos d’água
CAPÍTULO V – Disposições finais
QUADRO I – ZR-1 Parâmetros de uso e ocupação do solo
QUADRO II – ZR-2 Parâmetros de uso e ocupação do solo
QUADRO III – ZR-3 Parâmetros de uso e ocupação do solo
QUADRO IV – ZS Parâmetros de uso e ocupação do solo
ANEXO - Zonas
QUADRO V – ZI Parâmetros de uso e ocupação do solo
QUADRO VI – ZPP Parâmetros de uso e ocupação do solo
QUADRO VII – ZEIS Parâmetros de uso e ocupação do solo
MAPA DE ZONEAMENTO MUNICIPAL
Fonte: Lei Municipal nº 440/2010.

De um modo mais abrangente, a lei define:
•
•
•

Porte e natureza das categorias de uso comercial, de serviços e industrial;
Classificação das atividades em permitidas, toleradas, permissíveis, proibidas e recomendáveis;
Vinculação da instalação de obra ou atividade, potencialmente geradora de grandes modificações
no espaço urbano e meio ambiente à aprovação do Conselho de Desenvolvimento Municipal – não
instituído;
Classificação dos usos do solo, considerando:
o Categoria: habitacional, comunitário, comercial, serviço, industrial, agropecuário,
extrativista, pluriativo;
o Atividades, detalhamento das categorias de uso
Definição das faixas de preservação dos cursos d’água e nascentes, não podendo ser inferior a 30
e 50 metros, respectivamente.

•

•

O artigo 19 define o zoneamento municipal (Mapa Zoneamento Municipal), em conformidade com a
Lei do Plano Diretor, cujas descrições abrangem:
i.
ii.

Zona Residencial de Baixa Densidade – ZR1: predominantemente residencial, com habitações
individuais, com no máximo dois pavimentos (lote mínimo 600m²/CA 1);
Zona Residencial de Média Densidade – ZR2: predominantemente residencial, com habitações
coletivos, com no máximo dois pavimentos (lote mínimo 200m²/CA 1);
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iii. Zona de Uso Misto – ZR3: destinadas a habitação de média densidade e comércio e serviço de
grande porte, com máximo de quatro pavimentos (lote mínimo 200m²/CA 1);
iv. Zona de Serviços – ZS: destinada a localização das atividades prestadoras de serviço, como as
destinadas à logística – ao longo da PR-534 (lote mínimo 450m²/CA 1);
v. Zona Industrial – ZI: destinada prioritariamente à localização de industrias (lote mínimo 600m²/CA
1);
vi. Zona de Proteção Ambiental – ZPA: destinada à preservação, conforme legislação pertinente (lote
mínimo 2.000m²/CA 0,4) – não delimitada no mapa; e
vii. Zona de Interesse Social – ZEIS: destinada à ocupação por empreendimentos habitacionais com
características sociais e vinculados com entidades públicas (lote mínimo 140m²/CA 1).
Apesar de enxuto, nota-se uma quantidade extensa de artigos destinados à classificação de uso, sendo
o porte um dos itens mais limitadores nos quadros de parâmetros, uma vez que nas ZR1 e ZR2, por
exemplo, a área construída máxima permitida é de 100m². Além disso, tem-se a vinculação para a
autorização de determinadas atividades à aprovação do Conselho de Desenvolvimento Municipal - não
instituído, gerando lacunas na permissão de alguns usos no município. Por fim, a ZPA, que se constitui
como a zona destinada à preservação ambiental, não está delimitada no mapa e apresenta parâmetros
para ocupação do solo, divergindo com as legislações específicas, em especial o Código Florestal.
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ZS - ZONA DE SERVIÇO

11.2.3.

Parcelamento do Solo Urbano e Rural

O parcelamento do solo urbano e rural de Miraselva é regulamentado pela Lei Municipal nº 491/2013,
como parte integrando do Plano Diretor Municipal, cujo objetivo é disciplinar os projetos e a execução
de parcelamento do solo no município, classificados em:
•
•
•

Loteamento;
Desmembramentos; e
Condomínio urbanístico

De maneira geral, a lei dispõe sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condições onde não são permitidos projetos de parcelamento do solo para fins urbanos;
Regras para o parcelamento do solo para fins rurais, respeitando as normas do INCRA e os usos
permitidos pelas legislações pertinentes;
Destinação de 35% da área líquida loteável para o município (sistema viário, uso institucional e
sistema de lazer), cuja declividade deverá ser inferior à 15%;
Dimensionamento do lote mínimo (200m²/160m² para Habitação de Interesse Social), com testada
de 10 metros e 8 metros para HIS, divergente dos parâmetros propostos pela ZEIS na LUOS;
Cumprimento máxima das quadras (200 metros) e concordância do alinhamento das guias em
cruzamentos de vias públicas;
Responsabilidades do empreendedor no que se refere à disponibilidade de infraestrutura;
Normas para condomínios fechados/urbanístico, não podendo ser implantado em área superior a
20.000m², cujas unidades autônomas podem ter, no mínimo, 75m² e frente de 5m;
Procedimentos e conteúdo mínimo a ser apresentado pelo interessado para aprovação de projetos
de loteamentos e desmembramentos; e
Penalidades administrativas.

Com 92 artigos, a lei em análise apresenta importantes avanços na regulamentação do parcelamento
do solo do município de Miraselva. No entanto, contém alguns artigos repetidos e outros controversos
com a norma de uso e ocupação do solo (Lei Municipal nº 440/2010). A sua revisão se constitui como
oportunidade para eliminar as lacunas e divergências existentes, bem como atualizar seu conteúdo
frente às novas modalidades de parcelamento instituídas pela Lei Federal nº 13.465/2017.

11.2.4.

Sistema Viário

Instituída pela Lei Municipal nº 492/2013, a lei do sistema viário de Miraselva tem como objetivo
hierarquizar, dimensionar e disciplinar a implantação da infraestrutura viária no município. Neste
contexto, as vias e logradouros que compõem o sistema viário da localidade estão classificadas em
(Mapa Sistema Viário de Miraselva):
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Vias Regionais (PR-170, rodovias municipais e estradas vicinais);
Vias Estruturantes;
Vias de Penetração;
Anel Viário;
Vias Coletoras;
Vias Locais;
Ciclovias; e
Vias de Pedestre.

Nota-se que a hierarquização viária indicada no texto da lei é muito mais abrangente e complexa,
quando comparada ao Mapa de Sistema Viário, que apresenta apenas quatro classificações: Vias
Estruturantes, Vias de Penetração, Vias Locais e Coletoras. Ademais, a norma indica a PR-170 como Via
Regional, sendo que esta não cruza o território municipal, além de não citar a PR-534, responsável pela
conexão com os municípios vizinhos à Miraselva.
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ANEXO LEI DO SISTEMA VIÁRIO

Configuração atual do território urbano e rural
A ocupação atual do território urbano de Miraselva é reflexo da configuração dos primeiros
loteamentos implantados no município, com quadras retangulares que seguiam os principais eixos
viários: Av. Papa João XXIII e Av. Dona Madalena (trecho municipalizado da PR-534). A partir deste
núcleo central, foram abertas ruas para abrigar novos loteamentos, os quais seguiram o traçado
ortogonal da malha original, cujo desenho é facilitado pela ausência de condicionantes naturais
significativas, como declividades acentuadas e cursos d’água.
Com 9,3m² de área urbana (10,2% do total municipal), o uso do solo é predominantemente residencial
seguido da presença de edificações institucionais, situadas principalmente ao sul da Av. Dona
Madalena. A estrutura da malha urbana é compacta e regular (Figura 11.3-1), sendo que a maioria dos
lotes possuem dimensões acima de 250m², com 10 a 12 metros de frente. As principais atividades
comerciais e de serviços estão situadas no entorno da Praça Antônio Janeiro, notadamente nas
Avenidas Papa João XXII e Dona Madalena.
Figura 11.3-1: Vista área da mancha urbana de Miraselva (compacta e regular)

Reprodução: Folha de Londrina - Sérgio Ranalli, 201526.
26

Disponível em: https://www.folhadelondrina.com.br/economia/cinco-municipios-da-regiao-metropolitana-de-londrinapodem-ser-extintos-2972014e.html. Acesso em abril de 2021.
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A expansão urbana ocorrida nos últimos anos está concentrada na porção leste do município, em
especial ao longo da Rua Deputado Olavo Ferreira, em função da implantação de empreendimentos
de habitação de interesse social, os quais atenderam a demanda de 63 famílias, em parceria com o
Programa Minha Casa Minha Vida. Vale ressaltar a existência de eixos de ocupação futura, a serem
viabilizados pela prefeitura, os quais fazem fronteira com a Rodovia Engenheiro Gilberto José Duda
(PR-534), porém em sentidos opostos, a saber (Mapa Alterações do Perímetro Urbano):
i.
ii.

Porção oeste da área urbana, na direção de Centenário do Sul, com área de 31mil m² a ser
destinada para empreendimento de habitação de interesse social; e
Porção leste da área urbana, na direção de Rolândia, com área de 16mil m² a ser destinada ao
Distrito Industrial do município (Figura 5.3-2).

Figura 11.3-2: Futuro Distrito Industrial de Miraselva, situado na entrada leste da cidade

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Ambas áreas já foram desapropriadas e integradas ao perímetro urbano de Miraselva, por meio das
Leis Municipais nº 627/2020 e 616/2019, respectivamente, as quais deverão ser consideradas na
revisão do PDM e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, tendo em vista os usos pretendidos.
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Em contrapartida à evolução e ao perfil da ocupação urbana, a zona rural observou algumas
transformações ao longos das últimas décadas, em função dos diferentes ciclos econômicos vivenciado
pelo setor primário. Inicialmente explorada para madeira e para o cultivo do café, a área rural passou
a abrigar grandes latifúndios voltados à cultura de cana-de-açúcar, gerando conflitos econômicos,
viários urbanos, tais como:
•
•
•

Monocultura e mecanização, diminuindo a biodiversidade e a geração de emprego e renda,
fomentando o êxodo rural;
Circulação intensa de caminhões nas estradas vicinais, notadamente nos períodos de safra, o que
demanda constante manutenção;
Poluição gerada pela queima da plantação.

Destaca-se que a ausência de condicionantes naturais em Miraselva (vide Item 4)e a proximidade da
Usina Alto Alegre, em Florestópolis, impulsionaram a produção canavieira, reduzindo sobremaneira a
dinâmica da população rural.
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12. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO

DAS

INFRAESTRUTURAS,

O presente capítulo é dedicado à caracterização da infraestrutura e dos serviços públicos de Miraselva,
composta pela análise dos dados de saneamento básico e dos principais indicadores e abrangência dos
equipamentos sociais.

Saneamento básico
O município de Miraselva tem instituído, por meio da Lei Municipal nº 609/2019, o seu Plano de
Saneamento Básico (PMSB), que inclui o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS),
cujo objetivo é “melhorar a qualidade da sanidade pública e manter o meio ambiente equilibrado,
buscando o desenvolvimento sustentável e fornecendo diretrizes ao poder público e à coletividade
para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambientais” (Art. 1º).
De caráter genérico, o PMSB/PMGIRS de Miraselva apresenta objetivos e diretrizes condizentes com a
Política Nacional de Saneamento Básico, porém não estabelece estratégias claras para universalização
do sistema de água e implantação do sistema de esgotamento sanitário, a fim de melhorar o cenário
apresentado a seguir.
Sistema de Abastecimento de Água (SAA)
O abastecimento de água da área urbana de Miraselva é de responsabilidade da Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), Autarquia Municipal criada pela Lei nº 285/1999, com a
finalidade de captar e distribuir água tratada e efetuar coleta de esgoto assim como manter, operar e
ampliar os sistemas de água e esgoto da cidade.
A evolução dos principais indicadores envolvimento o atendimento deste serviço, entre 2010 e 2019,
está apresentada na Figura 12.1-1.
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Figura 12.1-1: Evolução dos principais indicadores de abastecimento de água da área urbana de
Miraselva, entre 2010 e 2019
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Fonte: SNIS, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Observa-se um crescimento significativo das economias ativas, bem como da extensão da rede de
abastecimento água, apesar do reduzido dinamismo da população urbana no período analisado, o que
pode estar relacionado à investimentos no sistema, ampliando assim o atendimento aos
miraselvenses.
Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 100% da população urbana é
atendida com água, conforme mostra a Tabela 12.1-1, que reúne nove informações contidas na série
histórica, em relação ao sistema da SEMAE.
Tabela 12.1-1: Série histórica dos indicadores do SAA de Miraselva
Informações e Indicadores -SAS

2015

2016

2017

2018

2019

População urbana residente com
abastecimento de água (hab)

1.448

1.444

1.440

1.395

1.387

Índice de atendimento (urbano)

100%

100%

100%

100%

100%

Quantidade de economias ativas de
água

783

789

798

818

830

Extensão da rede de água (km)

14,5

14,5

14,9

15,1

15,5

138,25

140,15

145,25

155,50

158,5

135,08

138,02

144,10

154,20

155,9

138,25

140,15

145,25

155,50

158,5

Volume de água produzido (mil m³/ano)
Volume de água consumido (mil
m³/ano)
Volume de água tratada por simples
desinfecção (mil m³/ano)
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Informações e Indicadores -SAS

2015

2016

Quantidades de paralisações no sistema
de distribuição de água
Duração das paralisações (horas/ano)

2017

2018

2019

3

5

8

10

12

18

32

52

62

72

Fonte: SINIS, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

No que se refere aos dados operacionais, Miraselva capta água superficial e subterrânea no Água do
Arroz, situado à oeste da área urbana do município e em poço artesiano 02 localizado ao norte da Rua
Deputado Olavo Ferreira, conforme mostra a Figura 6.1-1, disponibilizada pela Prefeitura Municipal.

Rua Dep. Olavo
Ferreira

Figura 12.1-1: Equipamentos do SAA de Miraselva

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

A água coletada é encaminhada a Estação de Tratamento, posicionada ao sul da Rua Deputado Olavo
Ferreira, sendo que o tratamento da água bruta é feito com cloração e fluoretação antes de ser
distribuída na rede pública do sistema.
Não foram identificados ou notificados problemas/deficiências na distribuição e atendimento de água
em Miraselva, corroborando com as informações apresentadas.
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Sistema de Esgotamento Sanitário (SAA)
A autarquia municipal (SEMAE) também é responsável pela coleta de esgoto do município. No entanto,
até o presente momento não foram realizados investimentos para viabilizar a implantação de rede de
coleta e tratamento dos efluentes no município.
Dessa forma, a população se vê obrigada a utilizar métodos alternativos como fossa séptica ou
despejar os dejetos in natura no solo ou em cursos d’água, conforme ilustra a Figura 12.1-2, de acordo
com os dados do último Censo do IBGE de 2010.
Figura 12.1-2: Destinação do esgotamento sanitário nas áreas urbanas e rurais de Miraselva, em 2010
100%

2%

1%
1%

90%
80%

14%

70%
60%
50%

98%

40%
30%

24%

20%
10%
0%
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Fossa séptica

Rural
Rede geral esgoto ou pluvial

Outro escoadouro

Fonte: InfoSambas, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Manejo de resíduos sólidos
Quanto ao manejo de resíduos sólidos, a prefeitura municipal é responsável pela coleta domiciliar,
realizada diariamente, atendendo 90,56% da população urbana (SNIS, 2021). Os dejetos coletados são
encaminhados para um contêiner com capacidade de 30 a 35 toneladas, situado na área rural de
Miraselva. Quando cheio, o que ocorre normalmente a cada 20 dias, os resíduos são transportados até
o Aterro de Londrina, pela empresa Kurica Ambiental.
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As principais informações sobre a gestão de resíduos sólidos em Miraselva estão apresentadas na
Tabela 12.1-2, conforme dados do SNIS.
Tabela 12.1-2: Dados sobre a gestão dos resíduos sólidos de Miraselva, em 2019
Informações e Indicadores - Gestão de Resíduos Sólidos
Existem catadores de materiais recicláveis que trabalham
dispersos na cidade?
Existem catadores organizados em Cooperativas ou
Associações?
Existe algum trabalho social por parte da prefeitura
direcionado aos catadores?
Quantidade total de resíduos sólidos domiciliares (RDO) e
resíduos sólidos público (RPU) coletada por todos os
agentes (t/ano)
Percentual da população atendida com frequência diária
Os resíduos sólidos públicos (RPU) são recolhidos junto
com os resíduos sólidos domiciliares (RDO)?
População total atendida no município
Existe coleta seletiva no município?

2019
Sim
Não
Não
288,00
100%
Sim
1.256
Não

Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de Resíduos
Sólidos Domésticos em relação à população total do
80,62%
município (%)
Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de Resíduos
90,56%
Sólidos Domésticos em relação à população urbana (%)
Fonte: SNIS, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Manejo das águas pluviais
Em relação ao sistema de drenagem e manejo das águas pluviais, não há estudos ou planos específicos
que retratam o cenário atual, além das informações disponibilizadas no PARAINTERATIVO, sobre a
dimensão da rede atual. Com 4,6km de extensão, o sistema engloba trechos das principais vias do
município, a saber: Av. Dona Madalena, Av. Papa João XIII, Rua Deputado Olavo Ferreira, Av. Vereador
Tonin Mario Luigi, Av. Dom Pedro II, Rua Bahia, entre outras (Figura 12.1-2). Apesar da reduzida
abrangência, não foram relatados problemas com alagamentos.
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Figura 12.1-2: Abrangência rede de drenagem pluvial de Miraselva

Fonte: PARANAINTERATIVO, 2021.

Segundo informações da Prefeitura Municipal, a porção leste do município foi implantada
recentemente, com toda a infraestrutura de drenagem das águas pluviais.

Iluminação Pública
O fornecimento de energia elétrica em Miraselva é realizado pela Companhia Paranaense de Energia
(COPEL) e atende 100% dos domicílios, segundo dados censitários do IBGE, de 2010. Atualmente, o
acervo de iluminação pública do município compreende 442 aparelhos, sendo 84 de LED com maior
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durabilidade e baixo consumo de energia, cuja manutenção é realizada pela empresa Terra Vermelha
(contrato nº 019/2020), com custo mensal de R$ 1.400,00.

Equipamentos sociais
Neste item serão apresentados os dados relativos aos principais indicadores sociais, bem como a
distribuição dos estabelecimentos públicos (Mapa de Equipamentos Públicos), a fim de compreender
a disponibilidade espacial dos serviços ofertados à comunidade, com relação à:
•
•
•
•
•

Educação;
Saúde;
Assistência Social;
Cultura, Esporte e Lazer; e
Segurança Pública.

Conforme informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Miraselva, os equipamentos sociais a
serem analisados a seguir apresentam boas condições físicas e operacionais, atendendo plenamente
a demanda existente no município.
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12.3.1.

Educação

Conforme observado no Item 3.3, Miraselva apresenta bons indicadores de educação (IDM-M e IPDM),
como consequência do desempenho dos seguintes dados (Tabela 12.2.1-1 e Figura 12.2.1-1):
•
•
•
•

Matrículas em creches em relação à população de crianças de 0 a 4 anos;
Taxa de distorção-série: permite avaliar a defasagem entre a idade dos alunos e a série em que se
encontram;
Taxa de abandono: tem como objetivo medir o abandono de crianças e jovens na escola; e
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): mede a qualidade da educação dos
Ensinos Fundamentais (anos iniciais e fiais) e Médio, reunindo, em um só indicador, os resultados
do fluxo escolar e das médias de desempenho nas avaliações.

Tabela 12.2.1-1: Principais indicadores da educação, entre 2010 e 2019
Indicador
Participação de crianças de 0 a
4 anos matriculadas em creches
Taxa de distorção-série
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Taxa de abandono
Ensino Fundamental
Ensino Médio

2010

2015

2019

36%

N/D

73%

20,7
30,5

19,1
31,8

1,8
6,3

2,5
12,4

21,1
31,8
(1)
1,4
8,6

Nota: (1) 2018.
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Figura 12.2.1-1: Evolução IDEB do ensino fundamental de Miraselva, entre 2013 e 2019
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Meta projetada - Ensino Fundamental Anos Finais

Fonte: INEP, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

A partir das informações expostas acima, é possível observar que o município apresentou aumento na
matrícula de crianças de 0 a 4 anos nas creches, enquanto que os indicadores de distorção-série e de
abandono se mantiveram praticamente estável ao longo dos últimos 10 anos, a exceção do abandono
no ensino médio, com pico no ano de 2015. Já o IDEB, obteve melhora a partir de 2015, sendo que em
2019, a nota dos anos iniciais foi maior do que a meta projetada.
A Tabela12.2.1-2 apresenta a quantidade de docentes na rede pública de ensino básico e sua relação
por aluno matriculado. Os dados demonstram que a oferta de vagas de Miraselva é maior do que a
demanda, notadamente a partir do ensino fundamental, uma vez que a média recomendada varia
entre 25 a 35 alunos/professor.
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Tabela 12.2.1-2: Número de docentes e estabelecimentos públicos de educação, em 2019
Informações

Números

Educação Infantil e Creche
Docente na rede pública de
Ensino Fundamental
ensino básico
Ensino Médio

12

Educação Infantil e Creche

10,5

Matrículas/docente
Estabelecimentos públicos
de educação

Ensino Fundamental

29
17
9,1

Ensino Médio

5

Municipal

2

Estadual
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

1

Os estabelecimentos públicos de educação estão especializados no Mapa Equipamentos Públicos,
sendo eles:
•
•
•

Colégio Estadual Arnaldo Busato, atende o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio,
situado na Rua Dep. Olavo Ferreira (Figura 12.2.1-2);
Escola Municipal Monteiro Lobato, atende o Ensino Fundamental Anos Iniciais, situada na Rua São
Paulo (Figura 12.2.1-3);
Centro Municipal de Educação Infantil Reino Pequeno, cujas obras de renovação foram recém
inauguradas (Figura 12.2.1-4) , situada na Rua Vereador Geraldo de Paula.
Figura 12.2.1-2: Colégio Estadual Arnaldo Figura 12.2.1-3: Escola Municipal Monteiro
Busato, na Rua Dep. Olavo Ferreira
Lobato, na Rua São Paulo

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.
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Figura 12.2.1-4: Centro Municipal de Educação Infantil Reino Pequeno, recém reformado

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Em termos de abrangência territorial, observa-se que os centros educacionais se concentram na
porção sul da Av. Dona Madalena, sendo que os de ensino fundamental/médio atendem grande parte
da área urbana (800 metros), enquanto que o de educação infantil, apenas a região sudoeste da
mancha urbanizada (300 metros)27.

12.3.2.

Saúde

Os principais indicadores que refletem o nível de saúde da população são (Tabela 12.2.2-1):
•
•
•
•
•

Taxa de mortalidade infantil: número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos
vivos – dado inexistente em Miraselva no recorte analisado;
Taxa de mortalidade geral: número total de óbitos, por mil habitantes;
Percentual de mais de sete consultas pré-natais por nascido vivo;
Número de hospitais;
Leitos hospitalares: quantitativo de leitos em ambientes hospitalares disponibilizada para
atendimento pelo SUS; e

27 Os raios de abrangência foram delimitados de acordo com a metodologia de dimensionamento e locação dos equipamentos

comunitários, estudada pelos autores Guimarães e Gouvêa, in “Planejamento de equipamentos urbanos comunitários de
educação: algumas reflexões”, de Fernando Henrique Neves.
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•

Leitos/mil habitantes: cuja recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 0,1 a 0,3
leitos/mil habitantes, antes da pandemia do COVID-19.

Tabela12.2.2-1: Evolução dos indicadores de saúde de Miraselva, entre 2010 e 2019
Indicadores
Taxa de mortalidade infantil (mil
nascidos vivos)
Taxa de mortalidade geral (mil
habitantes)
Percentual de mais de sete
consultas pré-natais por nascido
vivo
Número de hospitais
Leitos (SUS)
Leitos/mil habitantes
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

2010

Evolução
2010-2019

2019

0

0

-

9,13

9,41

0,3%

95%

100%

0,1%

1

1

0,0%

12

10

-2,0%

6,4

5,2

-1,2%

Nota-se que o município dispõe de bons indicadores de saúde, uma vez que não apresenta taxa de
mortalidade infantil, alto percentual de realização de mais de sete consultas pré-natais por nascido
vivo (100% em 2019) e de leitos por mil habitantes (5,2 contra 1,62 da taxa estadual em 2019). Tais
dados reforçam a influência da saúde nos índices de qualidade de vida de Miraselva.
Outro dado relevante é a esperança de vida ao nascer. Em Miraselva, este indicador cresceu dois anos
entre 2000 e 2010, passando de 73,94 anos para 76,23 anos, respectivamente, permanecendo acima
do índice observado no estado do Paraná (69,83 e 74,80).
Miraselva conta com um Hospital Municipal João Juliane, que dispõe de 10 leitos de internamento28 e
recebe pacientes de baixa complexidade, e uma Posto de Saúde da Família (PSF) (Figura 12.3.2-1) com
equipe da Estratégia da Saúde da Família (ESF), a qual atende 100% da população. Segundo
informações da prefeitura, uma nova Unidade de Saúde Básica (USB) será construída no município,
também na região sul da mancha urbana, atrás do prédio do hospital, na Rua Vereador Geraldo de
Paula com a Rua Paraná (vide Mapa Equipamentos Públicos).

28

Sendo seis para clínica geral, dois para obstetrícia e dois para pediatria.
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Figura 12.3.2-1: Posto de Saúde da Família (conhecido como Centro de Saúde), situado na Rua São
Paulo, próximo a Prefeitura Municipal, a ser desativada após a construção da UBS

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Por fim, cumpre mencionar que Miraselva é integrante do Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Médio Paranapanema, que oferece atendimentos especializados, com consultas, exames e alguns
procedimentos de alta complexidade (levados principalmente para Londrina e Cambé),
complementando os serviços oferecidos no município. A localidade possui duas ambulâncias, sendo
que a UTI móvel fica em Rolândia e atende Miraselva sempre que necessário.

12.3.3.

Assistência Social

Para centralizar e focalizar o combate à pobreza, o atual Ministério da Cidadania, através da Secretaria
Nacional de Renda e Cidadania, mantém o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com
dados de famílias de baixa renda aptas a usufruírem de programas governamentais de assistência
social. Até dezembro de 2020, registrou-se em Miraselva:
•
•
•
•

300 famílias inseridas no Cadastro Único;
219 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;
191 famílias com renda até ½ salário mínimo; e
150 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado.
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Segundo o relatório de fevereiro de 202129, Miraselva contava com 70 famílias beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família, o que equivale a 264 pessoas, ou seja, 14,7% do total da população projetada
para 2020 (IBGE, 2021). No mesmo mês, foram transferidos R$ 10.682,00 do PBF, cujo benefício médio
repassado foi de R$ 152,60 por família.
Quanto ao Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), Miraselva obteve 0,195 em 2010, média menor que
em 2000 (Figura 12.2.4-1), o que indica uma melhora no cenário municipal de vulnerabilidade.
Destaca-se que o IVS se constitui como um instrumento para sinalizar o acesso, a ausência ou a
insuficiência de alguns “ativos” em determinado território, em que zero corresponde à situação ideal,
ou desejável, e um corresponde à pior situação.
Figura 12.2.4-1: Evolução do IVS e suas dimensões, entre 2000 e 2010

2010

IVS Renda

0,227

IVS Capital Humano

0,152

IVS Infraestrutura

0,206

IVS

0,195

2000
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0,304

IVS Infraestrutura

0,246

IVS

0,368
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Fonte: IPEA, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Nota-se que o dado que apresentou a melhor performance foi o IVS Renda, reforçando a diminuição
da proporção da população de vulneráveis à pobreza.
Miraselva conta com um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Bem Viver (vide Mapa
Equipamentos Públicos), situado na Rua Vereador Geraldo de Paula. Segundo a Prefeitura Municipal,
este equipamento atende à demanda da população com os serviços públicos de:
•

Apoio e proteção assistencial a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio da:
o Proteção de Atendimento Integral à Família (PAIF); e
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

29

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html
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•
•

Centro de Convivência para Crianças – Casa Infantil, com 63 crianças matriculadas;
Centro de Convivência de Idosos, desenvolvido em parceria com o Governo Federal, atende a cerca
de 123 munícipes na terceira idade. O centro desenvolve atividades de recreação e lazer, bem
como discussão e reflexão de assuntos pertinentes à idade, com dinâmicas de grupo e palestras.

12.3.4.

Cultura, Esporte e Lazer

O município de Miraselva possui uma ampla rede de estruturas e espaços públicos ligados às práticas
desportivas, de lazer e cultura. As ações promovidas pela Secretaria de Educação e Cultura são:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Fevereiro:
o MIRAFOLIA: CARNAVAL DA FAMÍLIA. São 3 dias de shows com banda musical na praça
central, com premiações para blocos e folião individual. Matine e pintura facial para as
crianças. Participação especial da Fanfarra Municipal. PÚBLICO: Toda a comunidade.
Março:
o HOMENAGEM AS MULHERES – Entrega de um presente especial em todos os setores.
PÚBLICO: Todas as funcionárias da Prefeitura.
Abril:
o CAVALGADA – Abertura com oração em um local específico na zona rural, então dão início a
cavalgada pelo trajeto determinado, os cavaleiros seguidos dos carros e ao chegar à cidade
é servido o almoço gratuitamente para os cavaleiros e vendido a toda a comunidade.
PÚBLICO: Toda a comunidade.
Maio:
o HOMENAGEM AS MÃES – Apresentação especial da Fanfarra Municipal e Fanfarra de
Escaletas na Casa da Cultura, com sorteio de brindes. PÚBLICO: Todas as mães da
comunidade.
o DIA DO DESAFIO – Prática de atividade física, durante todo o dia. Parceria com o SESC
Londrina. Público: Toda a comunidade.
Junho:
o FESTA JUNINA MUNICIPAL – Comidas e bebidas típicas servidas gratuitamente, brinquedos
infláveis com acesso grátis para todas as crianças. Participação especial da Fanfarra Municipal
e Show Musical. Público: Toda a comunidade.
o FESTA JUNINA DAS ESCOLAS – PÚBLICO: Alunos, Professores e Funcionários.
Agosto:
o HOMENAGEM AOS PAIS - Apresentação especial da Fanfarra Municipal e Fanfarra de
Escaletas na Praça Central, com sorteio de brindes. PÚBLICO: Todos os pais da comunidade.
Setembro:
o ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA, com ato cívico na praça central; hasteamento e
arriamento das bandeiras na praça central durante a semana da pátria; apresentação
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especial da fanfarra municipal e fanfarra de escaletas - PÚBLICO: Autoridades municipais,
alunos, professores, funcionários e comunidade.
viii. Outubro:
o COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS: Festa com entrega de presentes em cada
instituição. PÚBLICO: Alunos, professores e funcionários.
o COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS: Jantar com entrega de presentes. PÚBLICO: Professores e funcionários da
Educação e Cultura.
ix. Novembro:
o FEIRA DO PROJETO JOVEM EMPREENDEDOR PRIMEIROS PASSOS – parceria com o SEBRAE:
Produtos produzidos pelos alunos do Ensino Fundamental I, durante a realização do projeto
e colocados à venda pelos próprios alunos para toda a comunidade.
o COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO: São 3 dias de shows com bandas
musicais e brinquedos infláveis com acesso grátis para todas as crianças. Participação
especial da Fanfarra Municipal e Fanfarra de Escaletas. PÚBLICO: Toda a comunidade.
x. Dezembro:
o CANTATA DE NATAL COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA CENTRAL: Apresentação
especial da Fanfarra Municipal e Fanfarra de Escaletas. Apresentação das instituições e
projetos. Entrega de presentes para todas as crianças, com passeio no trenzinho e show
musical. PÚBLICO: Toda a comunidade.
o NATAL NAS ESCOLAS: Festa com Papai Noel e entrega de presentes em cada instituição.
PÚBLICO: Alunos, professores e funcionários.
o SHOW DE RÉVEILLON: Show com banda musical na praça central. PÚBLICO: Toda a
comunidade.
Os equipamentos de esporte, lazer e cultura se encontram em bom estado de conservação e atendem
plenamente a demanda de Miraselva, sendo eles (vide Mapa Equipamentos Públicos):
•
•
•
•
•

Ginásio de Esportes (Figura 12.3.4-1);
Casa da Cultura (Figura 12.3.4-2);
Academia ao ar livre (Figura 12.3.4-3);
Praça Antônio Janeiro (Figura 12.3.4-4); e
Campo de Futebol.
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Figura 12.3.4-1: Ginásio de Esporte, situado na Figura 12.3.4-1: Casa da Cultura, situado na Rua
Rua São Paulo – recém reformado
Vereador Geraldo de Paula Faria

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Figura 12.3.4-3: Academia ao ar livre, em boas Figura 12.3.4-4: Praça Antônio Janeiro, em boas
condições de uso, situada ao lado da Casa da condições, situada na porção central de
Cultura, na Av. Dona Madalena
Miraselva

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Ademais, está em fase final de obras no município o projeto “Meu Campinho” (Figura 12.3.4-5), em
parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e operado pela
PARANACIDADE, situado na confluência entre as Ruas Deputado Olavo Ferreira e Vereador Ernesto
Matisi, ao norte da mancha urbana. Quando pronto, será um importante espaço para esporte e lazer
de Miraselva.
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Figura 12.3.4-5: Obras do “Meu Campinho”, situado ao norte da mancha urbana

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

12.3.5.

Segurança Pública

Indicadores de homicídio e violência são dados importantes para retratar a segurança pública
municipal, com reflexo direto na qualidade de vida dos munícipes. Em Miraselva, a taxa de mortalidade
para cada 100 mil habitantes por homicídio se manteve praticamente estável desde 2011, com índice
maior que o estadual, como mostra a Figura 12.3.5-1.
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Figura 12.3.5-1: Evolução da taxa de moralidade por homicídio, para cada 100 mil habitantes, entre
2011 e 2019
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Nota: Dados de 2013 a 2016 e 2018 não disponíveis para Miraselva.
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Apesar disso30, Miraselva não conta com relevantes casos de delitos (furtos e roubos), dispondo de
uma Delegacia da Policia Civil e outra da Política Militar (vide Mapa Equipamentos Públicos).

30

A fim de validar os dados apresentados pelo IPARDES, a Prefeitura Municipal de Miraselva tentou contato com os
funcionários da Delegacia, porém até o fechamento deste relatório não obteve retorno.
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração deste relatório permitiu construir um panorama sobre a situação atual do município de
Miraselva, sendo que os principais aspectos levantados serão apresentados a seguir.
A localidade está inserida na Região Metropolitana de Londrina, desde 2013, porém situa-se a mais de
60 km do polo metropolitano, não absorvendo nem gerando influência sob os demais municípios
vizinhos e no restante da RML. A atratividade da metrópole, atrelada a pouca integração regional (um
acesso viário) e ao baixo dinamismo econômico, reflete diretamente no esvaziamento populacional
observado nas últimas décadas no município, com queda de 76,8% do total de habitantes entre 1970
e 2020. Diante deste fenômeno, a projeção populacional elaborada pelo IPARDES prevê estabilidade
do perfil demográfico de Miraselva até 2030.
Quanto à caracterização econômica, destaca-se que Miraselva possui a menor economia da RML,
sendo pouco diversificada, dependente da agropecuária (30,2% do VA) e da administração pública
(37,2% do VA) para geração de emprego e renda, impactando no desenvolvimento, na atração e na
permanência da população local. Neste contexto, cumpre mencionar que a Prefeitura tem planejado
ações para reverter o quadro econômico de Miraselva, por meio da desapropriação de área a ser
destinada ao novo Distrito Industrial e da criação do Programa de Desenvolvimento – PRODEM, com
objetivo de atrair novos investimentos para o município, por meio de incentivos voltados aos
diferentes setores econômicos.
No que se refere aos aspectos ambientais, Miraselva não apresenta condicionantes naturais
significativas, uma vez que o território municipal é majoritariamente plano e suave ondulado, com
declividades menores que 30% e com poucas áreas especialmente protegidas, as quais estão ligadas à
incidência de APP de curso d’água.
Como resultado do cenário socioeconômico e ambiental no espaço urbano de Miraselva, a malha
ocupada é compacta (correspondendo a 10,2% da extensão municipal), dispondo de traçado ortogonal
e com predominância dos usos residencial e institucional, apresentando poucas frentes de expansão
urbana ocorridas nos últimos anos, as quais estão conectadas à macha central. O município dispõe de
infraestrutura e equipamentos públicos que atendem a demanda da população, à exceção da coleta e
tratamento de esgoto, cujo sistema inexiste em Miraselva, gerando impacto negativo ao meio
ambiente.
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15. RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Registro 1ª Reunião Técnica de Capacitação

•

ESPECIFICIDADES DA REUNIÃO
Tipo: 1ª Reunião Técnica de Capacitação
Finalidade: Métodos e técnicas para elaboração da Análise Temática Integrada
Data, hora e local: 18/03/2021 das 14h30 às 16h10 – Videoconferência
(Google Meet)

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO*

Nome
Vinicius Karakida Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto Antiveri
Tiago Garcia Prescendo
Roseli Isabel de Oliveira Urbano
Fernanda de Castro Pereira Duarte
Katia Andrea de Oliveira
José Roberto Bueno
Paula Regina Scaloni Handa
João Roberto Biguetti
Cesar Henrique Arali
Nome
Lauanna Campagnoli
Paula Martim Escudeiro
Nome
Maria Inês Terbeck
Neide Mantovani
Giovanna Oliveira
Aline Popovicz

31

Instituição
Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM – Secretaria Municipal de Saúde
ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ETM – Divisão de Assistência Social
ETM – Divisão de Agricultura e Meio Ambiente
GA – Associação de Pais e Mestres
GA – Sindicado dos Trabalhadores Rurais
GA – Agricultores
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis (virtual)
Administradora – Geo Brasilis
Instituição
Supervisão PARANACIDADE
Supervisão PARANACIDADE31
Estagiária - Supervisão PARANACIDADE
Estagiária - Supervisão PARANACIDADE

Rodolfo Purpur englobará a equipe de Supervisão PARANACIDADE
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•

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO

Figura 1: Registro da participação – Google Meets

•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item

1

2

4

Pauta

Principais assuntos discutidos

Mapeamento das áreas
Geo Brasil apresentou os principais aspectos levantados para
aptas, aptas com restrição e
identificação das áreas com restrição e inaptas ao uso e à ocupação
inaptas ao uso e ocupação
antrópica, com o resultado em mapas, na escala municipal e urbana
antrópicos
Geo Brasilis apresentou a evolução da ocupação e os principais aspectos
do uso e da ocupação do solo atual da área urbana de Miraselva
Mapeamento do uso e
Maria Inês (PARANCIDADE) questionou se a urbanização ocorrida nos
ocupação do solo atual
últimos anos acompanhou os vetores de expansão indicados pelo Plano
Diretor/Lei de Uso e Ocupação do Solo
Maria Inês (PARANACIDADE) indagou sobre o lote mínimo para HIS
Avaliar
atendimento
e Geo Brasilis apresentou os principais aspectos relativos à saneamento
distribuição
das básico; educação; saúde; assistência social; esporte, lazer e cultura; e
segurança pública
infraestruturas,
equipamentos e serviços Osnei (ETM) comentou sobre a existência de três poços artesianos para
públicos
coleta subterrânea de água para abastecimento público
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Item

Pauta

Principais assuntos discutidos
•

Maria Inês (PARANACIDADE) perguntou se há fiscalização das
ligações clandestinas de esgoto na rede de águas pluviais
• Osnei (ETM) informou que não há
Wladimir (ETM) informou que os resíduos coletados são depositados
em contêineres, localizados na área rural, os quais são esvaziados
normalmente a cada 20 dias, cuja capacidade é de 30 a 35 toneladas. O
serviço é executado pela empresa Kurica Ambiental, a qual é
responsável pelo encaminhamento dos resíduos até o Aterro de
Londrina
Osnei (ETM) informou que o município não possui histórico de
ocorrência de alagamentos e que a região leste do município possui
sistema de drenagem, ou seja, o mapa disponibilizado pelo
PARANAINTERATIVO está desatualizado
•

Maria Inês (PARANACIDADE) questionou sobre o funcionamento
do Consórcio de Saúde
• Tiago (ETM) informou que o Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Médio Paranapanema funciona bem, sendo que os casos e
procedimento complexos são encaminhados para Londrina ou
Cambé. O município possui duas ambulâncias e a UTI móvel fica
em Rolândia e atende Miraselva sempre que necessário
• Tiago (ETM) informou que o PSF atende com Equipe de Saúde da
Família. A USB a ser construída irá substituir o PSF existente
Roseli (ETM) informou que a Prefeitura de Miraselva, por meio da
Secretaria de Educação, promove algumas ações de esporte, lazer e
cultura, ficando responsável por encaminhar à Geo Brasilis (via Osnei)
as informações sobre os projetos e quantidade de participantes
Katia (ETM) indicou a existência de CRAS (Rua Geraldo de Paula Faria,
no. 800); Centro de Convivência de Idosos (Rua Dom Pedro II, 280);
Centro de Convivência para Crianças – Casa Infantil (funciona no CRAS).
Aproveitou para informar que todos os equipamentos de Assistência
Social existentes em Miraselva atendem à demanda, sendo que
atualmente existem 123 idosos e 63 crianças matriculadas
•

•

•
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Osnei (ETM) comentou sobre os dados de homicídio, ficando de
levantar junto ao delegado informações atualizadas e adequadas
à realidade do município
Maria Inês (PARANACIDADE) indicou a necessidade de considerar
outros aspectos que impactam na segurança pública, como:
iluminação, acessibilidade, etc.
Maria Inês (PARANACIDADE) chamou atenção a respeito da
questão do cemitério, considerando que a sua localização pode
acarretar em problemas sanitários para o município
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Item

Pauta

Principais assuntos discutidos
•

4

5

Avaliar o uso e ocupação do
solo atual,
meio ambiente e as
capacidades de
atendimento qualitativo e
quantitativo de
infraestrutura,
equipamentos públicos
Avaliar a expansão urbana,
meio ambiente e
as capacidades de
atendimento qualitativo e
quantitativo de
infraestruturas,
equipamentos e serviços
públicos

Geo Brasilis comentou que serão confrontados, no relatório da Parte 2
da ATI, os parâmetros urbanísticos indicados na legislação com o uso e
a ocupação do solo atual e tendencial, a fim de verificar a pertinência
das leis existentes em Miraselva

Geo Brasilis apresentou as áreas de expansão urbana do município,
considerando os processos de urbanização ocorridos recentemente,
bem como as alterações de perímetro urbano realizadas nos últimos
dois anos

•

6

Avaliar as condições gerais
de moradia e fundiária

7

Avaliar as condições gerais
de acessibilidade e
mobilidade

8

Avaliar a capacidade de
investimento do município

9

Avaliar a estrutura e
funcionamento dos
conselhos municipais
existentes

Osnei (ETM) informou que o cemitério está localizado na borda
sul da ocupação urbana, ou seja, distante dos vetores de
expansão urbana e dos pontos de captação de água subterrânea.
Comentou ainda que, em função da demanda, o cemitério
municipal deverá ser ampliado, sendo que já existe uma área
localizada ao lado e destinada para tal

•

Geo Brasilis apresentou o perfil populacional e econômico de
Miraselva, bem como os principais dados a serem analisados para
compreensão das condições de moradia e fundiária do município
Osnei (ETM) comentou sobre a necessidade de incluir na análise
do perfil populacional de Miraselva a emancipação do distrito de
Prado Ferreira, o qual impactou na diminuição da população da
localidade

•
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Geo Brasilis indicou os aspectos a serem analisados na Parte 3
para caracterizar o sistema de mobilidade de Miraselva
• Maria Inês (PARANACIDADE) sugeriu incluir a análise da
acessibilidade das calçadas do município. Propôs também a
criação de projeto “rota acessível”
Geo Brasilis apresentou os dados a serem analisados na Parte 3 para
avaliar a capacidade de investimento de Miraselva
Katia (ETM) informou os conselhos atuantes na área de assistência
social: Conselho Municipal de Assistência Social; Conselho Municipal
do Direito da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal do Idoso
•

Maria Inês (PARANCIDADE) questionou sobre a criação do
Conselho Municipal do Plano Diretor ou de Desenvolvimento
Urbano
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Item

Pauta

Principais assuntos discutidos
•
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Osnei (ETM) informou que o mesmo não foi formalizado pela
administração pública
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•

APRESENTAÇÃO
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16. APRESENTAÇÃO (2ª FASE – PARTE 2)
A Análise Temática Integrada (ATI) se caracteriza como a leitura técnica do território de Miraselva,
com objetivo de levantar: (i) uso e ocupação do solo atual, meio ambiente e as capacidades de
atendimento qualitativo e quantitativo de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos; (ii)
expansão urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo e quantitativo de
infraestruturas, equipamentos e serviços públicos; e (iii) condições gerais de moradia e fundiárias.
Em atendimento ao Contrato nº 39/2020, a ATI integra a 2ª Fase do projeto de revisão do Plano Diretor
e das legislações urbanísticas complementares de Miraselva, estando dividida em três partes. Neste
contexto, o presente relatório é dedicado à Parte 2, cujas informações coletadas foram sistematizadas
e desenvolvidas em torno dos seguintes eixos temáticos:
i.

Uso e ocupação do solo atual, meio ambiente as capacidades de atendimento qualitativo e
quantitativo de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, considerando o resultado da
Parte 1 (Capítulos 4,5 e 6), avaliação e da adequação da dinâmica atual de uso e ocupação do
solo, assim como a pertinência da legislação vigente, com destaque para:
o Plano Diretor (Lei Municipal nº 417/2009) e Lei do Perímetro Urbano (Lei Municipal nº
493/2013);
o Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal nº 440/2010);
o Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Rural (Lei Municipal nº 491/2013); e
o Código de Obras (Lei Municipal nº 488/2013).
ii. Expansão urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo e quantitativo
de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, avaliação da adequação de áreas não
urbanizadas para expansão urbana, sejam internas ou externas ao perímetro urbano de
Miraselva, meio ambiente, o atendimento qualitativo e quantitativo e a viabilidade de
investimentos para ampliação das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, frente a
dinâmica demográfica, imobiliária e das principais ou potenciais atividades produtivas o
município;
iii. Condições gerais de moradia e fundiárias, considerando o resultado da Parte 1 (Capítulos 3, 5 e
6 – incluindo as condições socioeconômicas da população), avaliação da regularidade fundiária e
suas condições de moradia, para garantir os direitos à terra urbana, à moradia, à infraestrutura
urbana, aos serviços públicos e ao saneamento ambiental.
Ao final do relatório, serão elaboradas as considerações finais frente aos principais desafios para a
elaboração da revisão do Plano Diretor de Miraselva, com intuito de auxiliar na etapa prognóstica,
objeto da Parte 3 da 2ª Fase
Cumpre mencionar que a análise constante neste documento se encontra amparada em:
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•
•
•
•

Dispositivos da legislação federal, especialmente no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº
10.257/2001, bem como nas resoluções do Conselho Nacional da Cidade;
Fontes secundárias amplamente reconhecidas;
Mapas georreferenciados; e
Informações prestadas pelos gestores públicos, ao longo dos meses fevereiro, março, abril e maio
de 2021.
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17. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL, MEIO AMBIENTE AS CAPACIDADES DE
ATENDIMENTO
QUALITATIVO
E
QUANTITATIVO
DE
INFRAESTRUTURAS,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Com extensão territorial de 90,24km², Miraselva apresenta baixíssima densidade demográfica
(20,62hab/km² contra 123,51 hab/km² da RML) e perfil majoritariamente urbano, cujo grau de
urbanização é de 76,7%. (IPARDES 2021). O perímetro urbano ocupa 10,2% do território municipal,
com uso predominantemente residencial, enquanto que a zona rural destaca-se pela presença de
lavouras temporárias, especialmente a de cana-de-açúcar.
Com base nesta breve descrição, o presente capítulo irá levantar as principais convergências e
inconsistência da legislação urbanística vigente32, frente a dinâmica atual do uso e da ocupação do solo
do município.

Plano Diretor - Lei Municipal nº 417/2009 e Lei de Perímetro Urbano - Lei Municipal
nº 493/201
Conforme já mencionado na Parte 1 da Análise Temática Integrada, o Plano Diretor de Miraselva divide
o território municipal seis Macrozonas (Mapa Macrozoneamento Municipal), fixando as regras
fundamentais de ordenamento e definindo diretrizes para a utilização de instrumentos de ordenação
de uso e ocupação do solo urbano e rural.

32

Neste capítulo serão analisadas as seguintes leis: Plano Diretor, Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de
Parcelamento do Solo Urbano e Rural e Código de Obras, uma vez que estas normas são responsáveis pela regulamentação
da produção do espaço urbano e rural de Miraselva.
Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 187

60
0

E

s
oli
tóp
es
lor
/F
<P

S

NORTE

600

60
0

170

SE

NE

SW

500

NW

W

FLORESTÓPOLIS
re
Cór
go

Prado Velho
534
im

o

0
60

170
Ca
p

550

Có
rr

eg

500

Melo

600

ado
Mach

Taquarana

P/

Jag

itã>

PRADO FERREIRA

Águ
a

Córrego

Mira
selva

Doutor

do

uap

do Capim

a
Águ

Camp

estre

Água

Ribeirão

600

l

Água

ha
Pin

do

do

Ri

be

534

irã

o

do

Ca

pim

ego

Córr

Miraselva

<P/ Centenário do Sul

Pernambuco

da

a

Fun

600

600

u
Ág

500

Água

do A
rr

oz

Água do Pinhal

s

as
ad

lota

Pe

u

JAGUAPITÃ

0

50

P/

Ág

ua

do

Pe

rna

600

mb
u

co

Ág

Ja

gu

ap

itã

>

600

CENTENÁRIO
DO SUL
LEGENDA
Divisão Política

Perimetro Urbano
Sistema Viário
Rodovia Estadual
534
Rodovia Municipal
Caminhos
Arruamento Urbano

0m

Rio Perene
Rio Intermitente
Lagos e Lagoas

Perímetro Municipal

Curva-Mestra
Curva-Intermediária

225

450

900

1.350m

PARANA´

SEDU
PARANACIDADE

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

MACROZONA DE PROTEÇÃO URBANA

ESCALA= 1: 45.000

Município

MACROZONA RURAL
MACROZONA RURAL 1

Altimetria
500

ESTADO DO

MACROZONA URBANA

Hidrografia

MACROZONA RURAL 2

MIRASELVA

PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Fonte: Base Cartográfica Adaptada
da COPEL e Paraná Cidade.
SISTEMA DE PROJEÇÃO: U.T.M.
(Unidade Transverso de Mercator.)

Mapa

ANEXO DA LEI DO PLANO DIRETOR

Data 16/04/2008.
Prancha nº
Responsável Sandra Regina Oliveira Neves
Arquiteta - crea: 10720/V-PR
Técnico

A delimitação da Macrozona Urbana coincide com o perímetro urbano, regulamentado pela Lei
Municipal nº 493/2013. Nos últimos anos, o perímetro sofreu duas alterações pontuais (Figura 17.11), as quais deverão ser considerados no âmbito desta revisão, a saber:
•

Lei Municipal nº 616/2019, com objetivo de implantar um Distrito Industrial, situado em
localização privilegiada, de fácil acesso e escoamento, às margens da PR-534; e
Lei Municipal nº 627/2020, engloba área de 31mil m² desapropriada pela municipalidade33 para a
implantação de empreendimento habitacional de interesse social (de 30 a 40 unidades), em
parceria com a COHAPAR, cujo projeto encontra-se em fase de elaboração pela Prefeitura
Municipal.

•

Figura 17.1-1: Alterações do perímetro urbano de Miraselva

Lei Municipal
nº 493/2013

Lei Municipal
nº 627/2020

Lei Municipal
nº 616/2019

Fonte: Leis Municipais nº 493/2013; nº 616/2019; nº 627/2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
33

De acordo com a Prefeitura Municipal, a referida área apresentou requisitos importantes para viabilizar a sua
desapropriação: reduzido preço da terra, se comparada às demais porções urbanas, atrelado ao desejo da administração
pública em estimular o vetor de expansão à oeste da mancha urbana.
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Esta macrozona divide-se em zonas de uso e ocupação do solo, definidas por meio da Lei Municipal nº
440/2010, que segue as diretrizes do PDM.
A Macrozona Proteção da Área Urbana refere-se ao “cinturão verde” de 3 km no entorno do
perímetro urbano, cujo objetivo é proteger o espaço urbano de culturas poluidoras e perigosas a
população da cidade, sendo proibido o plantio da cana-de-açúcar. Neste contexto, destacam-se os
seguintes pontos de atenção:
•

Dispositivo divergente do Art. 8º, inciso III do PDM, que indica faixa de 30 metros - ao invés de 3
km, e da sua delimitação no Mapa de Macrozoneamento (menor que 3km);
Alterações do perímetro urbano se sobrepõem a esta macrozona; e
Descumprimento da proibição indicada, notadamente na porção sul da mancha urbana (Mapa de
Uso e Ocupação da Terra), onde observa-se a predominância de agricultura anual - cana-deaçúcar; e
Decreto Estadual nº 10.068/2014, indica que o setor tem até 2025 para deixar de queimar a cana
e realizar a colheita mecanicamente, a exemplo da normativa já adotada no Estado de São Paulo,
o que poderá tornar esta macrozona obsoleta.

•
•

•

A Macrozona Rural incide na porção norte e sul do território municipal, destinada as atividades de
produção agrícola e usos complementares, tais como armazéns, silos e estabelecimentos
agropecuários e extrativistas, bem como para a instalação de atividades comunitárias e de lazer.
Nestas porções, segundo o Mapeamento de Uso e Cobertura da Terra34, os usos predominantes são
agricultura anual e pastagem/campo, condizentes com o indicado pela macrozona.
Ainda no cenário rural, tem-se:
•

Macrozona Rural 1, formada pela predominância de solos vermelho-amarelo distróficos e
vermelho-amarelo eutrófico, suscetíveis a erosão, onde devem ser incentivadas as atividades de
manejo florestal e plantio de cana, além das atividades agropecuárias com manejo adequado; e
Macrozona Rural 2, formada pela predominância de solos vermelho-escuro eutrófico, vermelhoescuro distrófico, mais resistentes a erosão, onde devem ser incentivadas as atividades de culturas
perenes e anuais.

•

Apesar das particularidades elencadas, nota-se que em ambas porções territoriais o uso é
majoritariamente agricultura anual, com destaque para a cana-de-açúcar. Esta constatação deve ser
considerada na revisão do PDM, adaptando a legislação urbanística a realidade local, sem prejuízos a
proteção do meio ambiente.

34

IAT/PR – Instituto de Água e Terra do Estado do Paraná. Sistema Metodológico e Mapeamento de Uso e Cobertura da
Terra no Estado do Paraná. Relatório Técnico de Mapeamento – Base Integrada. Versão 2, novembro de 2019.
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Neste contexto, o PDM traz a Macrozona de Preservação Permanente, as quais correspondem às
faixas de fundo de vale, às áreas verdes, aos alagadiços e às nascentes, distribuídas por todo o
município e disciplinadas pelas normas federais, sem delimitação no mapa do Macrozoneamento
(Figura 2.1-1). Conforme analisado na Parte 1 da ATI, Miraselva não apresenta condicionantes naturais
significativas, uma vez que o território municipal é majoritariamente plano e suave ondulado, com
declividades menores que 30% e com poucas áreas especialmente protegidas, as quais estão ligadas à
incidência de APP de curso d’água, espacializadas naquele relatório (Mapa Áreas de Preservação
Permanente de Cursos Hídricos).
Por fim, cumpre destacar que os Instrumentos da Política Municipal previstos no Capítulo IX do PDM35,
estão aderentes ao programa mínimo definido pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2011). No
entanto, tais ferramentas foram objeto de regulamentação em lei específica, o que pode estar
relacionado à ausência de estrutura administrativa e contexto urbano para absorver e aplicar o que foi
proposto, como por exemplo: Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória, Outorga Onerosa
do Direito de Construir, Operação Urbana Consorciada
Dessa forma, nota-se que a revisão em pauta se constitui como oportunidade para atualizar a
regulamentação do território municipal, frente as novas dinâmicas urbanas propostas recentemente
e ao contexto de uso e ocupação rural, com resguardo as questões ambientais identificadas e a
capacidade institucional do município (vide relatório 1ª. Fase).

35

Fundo Municipal de Desenvolvimento; Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança; Parcelamento, Edificações ou Utilização
Compulsórios; IPTU Progressivo no tempo; Desapropriação com pagamento em títulos; Consórcio Imobiliário; Direito de
Preempção; Outorga Onerosa do Direito de Construir; Operações Urbanas Consociadas; Transferência do Direito de Construir;
e Direito de Superfície.
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Lei de Uso e Ocupação do Solo - Lei Municipal nº 440/2010
Conforme preconiza o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Miraselva, instituída pela Lei
Municipal nº 440/2010, é responsável por delimitar zonas de uso e ocupação do solo na Macrozona
Urbana. Dessa forma, o território urbano se divide em sete zonas (Mapa Zoneamento Urbano), cujas
principais características e a relação com a ocupação atual serão detalhadas a seguir.
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ZS - ZONA DE SERVIÇO

A Zona Residencial de Baixa Densidade – ZR1 incide nos miolos de quadras urbanizadas, ao norte da
Av. Dona Madalena, correspondendo a área predominantemente residencial, com habitações
individuais, com no máximo dois pavimentos de altura. Para esta zona, destacam-se os parâmetros de
uso e ocupação elencados no Quadro 17.2-1.
Quadro 17.2-1: Parâmetros de uso e ocupação do solo da ZR1 e considerações sobre a dinâmica atual
Permitido

Tolerado

Usos
Habitação Unifamiliar
Comércio e Serviço Vicinal36 1 - somente
para atividades desenvolvidas em imóvel de
uso predominantemente habitacional
Indústria Tipo37 1 – localizada em edificações
existentes
Ocupação

Porte

100m² (usos não
residenciais)

Dinâmica atual

Condizente com os usos atuais predominantemente residencial unifamiliar

#
Condizente com os usos atuais –presença de
poucas atividades econômicas de pequeno
porte

Coeficiente de Aproveitamento
1
Taxa de ocupação (%)
50% Pontos de atenção, observando a ocupação
Altura máx (pav.)
2 atual:
• Taxa de ocupação maior do que 50%
Recuo mín – alinhamento predial
5,00m
Taxa de permeabilidade
25%
• Lote mínimo predominante é menor
que 600m² (230m² a 320m²)
Afast. divisas
1,50m
• Existência de testada de 10m
Lote mín
600m²
Testada
12m
Fonte: Lei Municipal nº 440/2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

A Zona Residencial de Média Densidade – ZR2 localiza-se ao sul da Av. Dona Madalena, englobando a
mancha urbanizada e os vazios urbanos no entorno do cemitério – com frente para a Rua Bahia. Possui
menor restrição ambiental, com facilidade para extensão da rede de infraestrutura, cujo uso é
predominantemente residencial, com a presença de atividades econômicas com grau de abrangência
de bairro. Para esta zona, destacam-se os parâmetros de uso e ocupação elencados no Quadro 2.2-2.

36 Comércio Vicinal: atividade comercial varejista de pequeno porte,

disseminada no interior das zonas, de utilização imediata
e cotidiana. Serviço Vicinal: são atividades profissionais e serviços pessoais de pequeno porte, não incômodas ao uso
residencial.
37 Industrial 1: atividades industriais compatíveis com o uso residencial, não incômodas no entorno.
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Quadro 2.2-2: Parâmetros de uso e ocupação do solo da ZR2 e considerações sobre a dinâmica atual
Usos
Habitações unifamiliares
Habitações unifamiliares em série –
densidade máxima 80 UH/ha
Habitação Transitória – apart-hotel sem
centro de convenções
Comunitário 138 - localizada em edificações
existentes ou anexa a moradia

Dinâmica atual
•

Usos permitidos condizentes com os usos
atuais – predominantemente residencial
Permitido
unifamiliar
• Presença de atividades de comércio e
serviços, notadamente no entorno da Av.
Papa João XXIII, cujo uso não é
Tolerado
permitido/tolerado/permissível
• Nesta região estão situadas as principais
atividades institucionais do município,
cujo o uso é tolerado quando localizado
Residências em Condomínio Urbanístico Permissíveis
em edificações existentes ao anexo a
densidade máxima 80 UH/ha
moradia. Tal aspecto limita a construção
de novos edifícios para uso comunitário
Ocupação
#
100m² (usos não Porte reduzido, notadamente para usos
Porte
residenciais) comunitários
Coeficiente de Aproveitamento
1
Taxa de ocupação (%)
50%
Altura máx (pav.)
2 Ponto de atenção, observando a ocupação
Recuo mín – alinhamento predial (m)
5,00 atual:
Taxa de permeabilidade
25%
• Taxa de ocupação maior do que 50%
Afast. divisas (m)
1,5m
Lote mín (m²)
200m²
Testada (m)
10m
Fonte: Lei Municipal nº 440/2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

No entorno dos principais eixos viários de Miraselva (Av. Dona Madalena, parte da Av. Papa João XXIII,
Av. Florestópolis, Rua Deputado Olavo Ferreira e Rua Angelina Buzatto Penazzo) incide a Zona de Uso
Misto – ZR3. Segundo o PDM, esta zona é destinada a habitação de média densidade e as atividades
de comércio e serviços de grande porte, cujos parâmetros de uso e ocupação do solo estão elencados
no Quadro 17.2-3.
Quadro 17.2-3: Parâmetros de uso e ocupação do solo da ZR3 e considerações sobre a dinâmica atual

Permitido

38

Usos
Habitação Coletiva
•
Habitação Transitória 1 – apart-hotel e
pensão
Habitação Institucional
Habitação Unifamiliar em Série

Dinâmica atual
Alta concentração de atividades de
comércio e serviços, notadamente nas
Avenidas Papa João XXII e Dona
Madalena, cujo uso não é permitido nem
tolerado

Comunitário 1: atividades de atendimento direto e funcional ao uso residencial.
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Habitação Unifamiliar – até 4 unidades e • Limite da zona secciona lotes, podendo
densidade máxima de 80U.H/ha
Tolerado
gerar conflitos para autorização de
Comunitário 1
atividades
Ocupação
#
200m² (uso
comunitário e
Porte reduzido, notadamente para usos
Porte
institucional) e
comunitários
100m² (não
especificado)
Coeficiente de Aproveitamento
1
Taxa de ocupação (%)
50%
Altura máx (pav.)
3a2
Recuo mín – alinhamento predial (m)
5,00m Ponto de atenção, observando a ocupação
Taxa de permeabilidade
25% atual:
• Taxa de ocupação maior do que 50%
1,5m (com
Afast. divisas (m)
abertura)
Lote mín (m²)
200m²
Testada (m)
10m
Fonte: Lei Municipal nº 440/2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

A Zona de Serviços – ZS corresponde as áreas ao norte do eixo leste da PR-534, com profundidade de
até 100 metros, sendo destinada a atividades prestadoras de serviço, como as destinadas à logística.
Atualmente, esta zona abriga um posto de gasolina e galpões para usos comerciais, cujos os
parâmetros de uso e ocupação incidentes constam no Quadro 2.2-4.
Quadro 17.2-4: Parâmetros de uso e ocupação do solo da ZS e considerações sobre a dinâmica atual

Permitido

Tolerado
Permissível

Usos
Habitação Transitória 2 e 3 – hotel e motel
Comércio e serviço (vicinal, de bairro,
setorial e geral)39
Comunitário 2 – culto religioso
Habitação unifamiliar
Comunitário 240 – lazer, cultura e ensino
Comunitário 341 – lazer e ensino
Industrial tipo 1

Dinâmica atual
•

•

Esta área abriga um posto de gasolina e
galpões para usos comerciais, permitidos
no local
Extensão da zona é reduzida e já está
ocupada, limitando o desenvolvimento de
atividades comerciais, de serviço,
comunitária e industrial

39

Comércio/Serviço de Bairro: atividades comerciais de varejo/prestação de serviço, de médio porte, destinadas a
atendimento de um bairro ou zona. Comércio/Serviço Setorial: atividades comerciais varejistas/prestadores de serviço, com
abrangência maior que o comércio de bairro. Comércio Geral: atividades comerciais varejistas e atacadistas/prestação de
serviço, destinadas a atender a população em geral, que por seu porte ou natureza, exijam confinamento em área própria.
40 Comunitário 2: atividades que implicam em concentração de pessoas ou veículos e possuem padrões de edificação
específicos para a atividade.
41 Comunitário 3: atividade de grande porte, que implicam em concentração de pessoas ou veículos, não compatíveis
diretamente com o uso residencial e sujeitas a controle específico.
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Ocupação

#

Porte
Coeficiente de Aproveitamento
Taxa de ocupação (%)
Altura máx (pav.)
Recuo mín – alinhamento predial (m)
Taxa de permeabilidade

- 1
50%
2
10m Observando a ocupação atual, tem-se lotes
25% maiores que 450m², com pequena taxa de
1,5m (com ocupação e coeficiente de aproveitamento
Afast. divisas (m)
abertura)
Lote mín (m²)
450m²
Testada (m)
15m
Fonte: Lei Municipal nº 440/2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Na porção leste da mancha urbana está situada a Zona Industrial – ZI, ao longo da Avenida Deputado
Olavo Ferreira e da PR-534, destinada prioritariamente a localização de indústrias. Apesar da vocação
estabelecida pela LUOS, grande parte ZI foi ocupada por empreendimentos habitacionais. Neste
contexto, destaca-se que vetor de desenvolvimento industrial foi deslocado recentemente, situando-se
no extremo leste do perímetro urbano, às margens da PR-534, conforme estabelece a Lei Municipal nº
616/2019. Para esta zona, destacam-se os parâmetros de uso e ocupação elencados no Quadro 17.2-5.
Quadro 17.2-5: Parâmetros de uso e ocupação do solo da ZI e considerações sobre a dinâmica atual
Permitido

Usos
Indústrias e atividades complementares ao
uso industrial

Habitação unifamiliar -

Dinâmica atual
•

•

Permissível
Comércio e serviço geral
Ocupação

•

Quando da elaboração da LUOS, esta
porção do território estava praticamente
desocupada
Atualmente, a zona é ocupada por
residências, cujo uso é permissível
mediante análise do Conselho de
Desenvolvimento Municipal, não instituído
Existência de áreas ainda não urbanizadas,
ao norte
#

Porte
Coeficiente de Aproveitamento
Taxa de ocupação (%)
Altura máx (pav.)
Recuo mín – alinhamento predial (m)
Taxa de permeabilidade

- 1
50%
Observando a ocupação atual, tem-se:
10m
• Lotes com tamanho médio de 250m² e
25%
testada de 10m
testada < 50m =
• Taxa de ocupação maior que 50%
Afast. divisas (m)
2,5m
Lote mín (m²)
600m²
Testada (m)
20m
Fonte: Lei Municipal nº 440/2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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A Zona de Especial de Interesse Social – ZEIS localiza-se ao norte da franja da ocupação urbana, cujo
objetivo é viabilizar empreendimentos para atendimento da população de baixa renda, vinculados a
entidades públicas, bem como para interesse histórico, ambiental ou comercial. Segundo o Art. 28 da
LUOS, os parâmetros de ocupação da ZEIS deveriam ser regulamentados por Decreto específico, porém
o Quadro VII da lei apresenta os índices de uso e ocupação desta zona (Quadro 17.2-6). Cumpre
destacar ainda que um novo vetor destinado à habitação de interesse social foi criado em 2020, à oeste
do perímetro urbano de Miraselva, conforme estabelece a Lei Municipal nº 627/2020.
Quadro 17.2-6: Parâmetros de uso e ocupação do solo da ZEIS e considerações sobre a dinâmica atual
Usos

Dinâmica atual
•

Quando da elaboração da LUOS, esta
porção do território estava praticamente
desocupada
Comércio e serviço (vicinal, de bairro,
• Presença de Empreendimento de
setorial e geral)
Habitação de Interesse Social – 63 lotes
Permitido
viabilizados pelo Programa Minha Casa
Minha Vida, condizente com o que
Habitação Institucional
preconiza a zona – situado a leste da ZEIS
• Presença de loteamento, ao longo da Av.
Dona Madalena, cujas características não
Comunitário
se enquadram na ZEIS
Ocupação
#
100m² (uso não Porte reduzido, notadamente para usos
Porte
residencial) comunitários
Coeficiente de Aproveitamento
1
Observando a ocupação atual, tem-se:
Taxa de ocupação (%)
50%
• Lotes com tamanho médio de 250m² e
Altura máx (pav.)
2
testada de 10m – mesmo o EHIS
Recuo mín – alinhamento predial (m)
3m
• Taxa de ocupação maior que 50%
Taxa de permeabilidade
• Ausência de Taxa de Permeabilidade
Afast. divisas (m)
prejudica as questões ligadas a drenagem
Lote mín (m²)
140m²
natural para absorção da água da chuva
Testada (m)
7
Fonte: Lei Municipal nº 440/2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
Habitações unifamiliares

A Zona de Preservação Permanente – ZPP é destinada à preservação de fundos de vale, matas,
mananciais, em especial as constantes das Leis Ambientais Federais e Estaduais referentes aos Códigos
Florestais. Esta zona não aparece no Mapa de Zoneamento (Figura 2.2-1), o que pode estar relacionado
a ausência de áreas ambientalmente protegidas dentro do perímetro urbano/Macrozona Urbana,
conforme explanado na Parte 1 da ATI. Apesar das características elencadas, o Quadro VI da LUOS
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apresenta parâmetros de uso e ocupação para a ZPP (Quadro 17.2-7), cuja incidência diverge do que
é permitido na legislação específica, em especial o Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012).42
Quadro 17.2-7: Parâmetros de uso e ocupação do solo da ZPP e considerações sobre a dinâmica atual
Usos
Dinâmica atual
Habitação unifamiliar
Habitação unifamiliar em série – densidade
máxima de 4 U.H/ha
Habitação Transitória
Permitido
ZPP não mapeada - ausência de áreas
Habitação Institucional
ambientalmente protegidas dentro do
Comunitário
perímetro urbano/Macrozona Urbana
Comércio e Serviço Vicinal
Industria tipo
Habitação Transitória 2
Permissível
Comunitário 2 e 3
Ocupação
#
Porte
100m²
Coeficiente de Aproveitamento
0,4
Taxa de ocupação (%)
30%
São permitidos parâmetros de ocupação em
Altura máx (pav.)
2
áreas de proteção permanente, em
Recuo mín – alinhamento predial (m)
5,00 m
desacordo com as legislação específicas,
Taxa de permeabilidade
50%
especialmente o Código Florestal
Afast. divisas (m)
2,5m
Lote mín (m²)
2.000m²
Testada (m)
20m
Fonte: Lei Municipal nº 440/2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Com base na análise realizada, constata-se que:
•

O principal uso permitido na área urbana de Miraselva é o residencial, principalmente unifamiliar,
o que é compatível com o perfil atual de ocupação;
Nas regiões que concentram atividades comerciais e de serviços (no entorno da Praça Antônio
Janeiro, e nas Avenidas Papa João XXII e Dona Madalena) incidem as ZR2 e ZR3, as quais não
permitem estes usos;
A zona que apresenta maior permissão de usos econômicos é a Zona de Serviços, porém possui
pequena extensão territorial e conta com atividades já consolidadas;
Nos últimos anos, a Zona Industrial se consolidou como um vetor de ocupação residencial, não
atingindo os objetivos indicados pela LUOS;

•

•
•

42

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas
hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei (Lei Federal nº
12.651/2012, grifo nosso)
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•

•
•

A ZPP é destinada a preservação ambiental, em áreas não demarcadas pelo Mapa de Zoneamento,
com parâmetros de uso e ocupação do solo conflitando com legislações específicas, como o Código
Florestal;
A definição do porte máximo de 100m² para usos não residenciais (ZR2, ZR3 e ZEIS) limita a
multifuncionalidade do território; e
Em geral, os parâmetros de ocupação estão condizentes com a dinâmica observada no território,
a exceção da Taxa de Ocupação de 50% e do lote mínimo da ZR1 (600m²).

Ainda no que diz respeito a LUOS, cumpre mencionar que as duas alterações de perímetro urbano,
realizadas em 2019 e 2020, não definiram o zoneamento incidente, criando uma lacuna na legislação
urbanística vigente.

Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Rural - Lei Municipal nº 491/2013
Conforme já tratado na Parte 1 da ATI, o parcelamento do solo urbano e rural de Miraselva é
regulamentado pela Lei Municipal nº 491/2013, como parte integrando do Plano Diretor Municipal,
cujo objetivo é disciplinar os projetos e a execução de parcelamento do solo no município, classificados
em:
•
•
•

Loteamento;
Desmembramentos; e
Condomínio urbanístico

No que se refere ao seu impacto na ocupação de Miraselva, a lei dispõe sobre
•
•
•
•
•
•
•
•

Condições onde não são permitidos projetos de parcelamento do solo para fins urbanos (Zona
Rural e critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 6.766/79);
Regras para o parcelamento do solo para fins rurais, respeitando as normas do INCRA e os usos
permitidos pelas legislações pertinentes;
Destinação de 35% da área líquida loteável para o município (sistema viário, uso institucional e
sistema de lazer), cuja declividade deverá ser inferior à 15%;
Dimensionamento do lote mínimo (200m²/160m² para Habitação de Interesse Social), com testada
de 10 metros e 8 metros para HIS, divergente dos parâmetros propostos pela ZEIS na LUOS;
Cumprimento máxima das quadras (200 metros) e concordância do alinhamento das guias em
cruzamentos de vias públicas;
Responsabilidades do empreendedor no que se refere à disponibilidade de infraestrutura;
Normas para condomínios fechados/urbanístico, não podendo ser implantado em área superior a
20.000m², cujas unidades autônomas podem ter, no mínimo, 75m² e frente de 5m;
Procedimentos e conteúdo mínimo a ser apresentado pelo interessado para aprovação de projetos
de loteamentos e desmembramentos; e
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•

Penalidades administrativas.

Em análise em conjunto com a Prefeitura, é possível afirmar que tais aspectos foram respeitados pelas
urbanizações implantadas nos últimos sete anos no município.
Ainda sobre esta norma, é importante mencionar a existência de dispositivos conflitantes com a Lei de
Uso e Ocupação do Solo, em especial a definição de lote mínimo de 200m² e, para os casos de
Habitação de Interesse Social, de 160m². Neste último ponto, observou-se que a ZEIS define como lote
mínimo 140m², estando incompatível com a legislação em epígrafe (posterior a LUOS).
Neste contexto, a sua revisão se constitui como oportunidade para eliminar as lacunas e divergências
existentes, bem como atualizar seu conteúdo frente às novas modalidades de parcelamento instituídas
pela Lei Federal nº 13.465/2017.

Código de Obras – Lei Municipal nº 488/2013
O macrozoneamento, o zoneamento, a lei de parcelamento do solo e o código de obras se constituem
como normativas com impacto direto na construção e uso do lote urbano, formando um sistema
articulado que regulamenta a produção do espaço.
Em Miraselva, o Código de Obras é tratado pela Lei Municipal nº 488/2013, sendo o principal
instrumento de controle da construção civil, regulando a aprovação e a execução de projetos e obras
no município. O Quadro 17.4-1 apresenta a sua estrutura geral, composta por 191 artigos e 11
capítulos.
Quadro 17.4-1: Estrutura Código de Obras de Miraselva
CAPÍTULO I – Disposições Iniciais
CAPÍTULO II – Direito e Deveres das Partes –
Prefeitura Municipal, Proprietário e Profissional
Técnico Responsável

CAPÍTULO III – Dos Levantamentos Topográficos e
Diretrizes Urbanísticas

CAPÍTULO IV – Execução e Segurança das Obras

CAPÍTULO V – Edificações em Geral
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SEÇÃO I – Disposições Administrativas e Técnicas
para o Licenciamento e Procedimentos
Administrativos da Atividade Edílica
SEÇÃO I – Alvará para Construção e Demolição
SEÇÃO II – Certificado e Vistoria de Construção de
Obra - CVCO
SEÇÃO III – Normas Técnicas de Apresentação do
Projeto
SEÇÃO I – Canteiro de Obras
SEÇÃO II – Tapumes e Equipamentos de Segurança
SEÇÃO I – Movimentação de Terra
SEÇÃO II – Terreno e Fundações
SEÇÃO IV – Coberturas
SEÇÃO V – Portas, Passagens ou Corredores
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CAPÍTULO VI – Instalações em Geral

CAPÍTULO VIII – Edificação Comerciais

SEÇÃO VI – Escadas e Rampas
SEÇÃO VII – Marquises e Saliências
SEÇÃO VIII – Recuos
SEÇÃO IX – Compartimentos
SEÇÃO X – Áreas de Estacionamento de Veículos
SEÇÃO XI – Das Áreas de Recreação
SEÇÃO XII – Passeios e Muros
SEÇÃO XIII – Iluminação e Ventilação
SEÇÃO I – Instalação de Águas Pluviais
SEÇÃO II – Implantação dos Mecanismos de
Contenção de Cheias
SEÇÃO III – Instalações Hidráulico-Sanitários
SEÇÃO IV – Instalações Elétricas
SEÇÃO V -Instalação de Gás
SEÇÃO VI – Instalação para Antenas
SEÇÃO VII – Instalações de Para-raios
SEÇÃO VIII – Instalação contra Incêndio
SEÇÃO IX – Instalações Telefônicas
SEÇÃO X – Instalação de Elevadores
SEÇÃO XI – Instalação para Depósito de Lixo
SEÇÃO XII – Edificações Residenciais
SEÇÃO XIII – Residências Geminadas
SEÇÃO XIV – Residências em Série, Paralelas ao
Alinhamento Predial
SEÇÃO XV – Residências em Série, Transversais ao
Alinhamento Predial
SEÇÃO XVI – Residências em Condomínio Horizontal
SEÇÃO I – Comércio e Serviços em Gerais
SEÇÃO II – Restaurantes, Bares, Cafés, Confeitarias,
Lanchonetes e Congêneres

CAPÍTULO VIII – Edificações Industriais

CAPÍTULO IX – Edificações Especiais
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SEÇÃO I -Escolas e Estabelecimentos Congêneres
SEÇÃO II – Estabelecimentos Hospitalares e
Congêneres
SEÇÃO III – Habitações Transitórias
SEÇÃO IV – Locais de Reunião e Salas de Espetáculos
SEÇÃO V – Postos de Estabelecimento de
Combustíveis e Serviços para Veículos
SEÇÃO VI – Edificações de Antenas de Transmissão
de Rádio, Televisão, Telefonia e Antenas de
Transmissão de Radiação Eletromagnética
SEÇÃO VII – Cemitérios
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SEÇÃO VIII – Usinas de Açúcar e Álcool
SEÇÃO IX – Das Escolas e Creches
CAPÍTULO X – Das Edificações para fins culturais e recreativos em geral
CAPÍTULO XI – Dispositivos para Deficientes Físicos
CAPÍTULO XII – Da Habitação de Interesse Social
SEÇÃO I – Fiscalização
SEÇÃO II – Auto de Infração
SEÇÃO III – Defesa de Autuação
CAPÍTULO XIII – Fiscalização, Infrações e Sanções
SEÇÃO IV – Sanções
SEÇÃO V – Multas
SEÇÃO VI – Embargo da Obra
SEÇÃO VII – Interdição
CAPÍTULO XI – Disposições Finais
ANEXO I
TABELA I – Vagas para Estacionamento
ANEXO II
TABELA II – Edificações Residenciais
TABELA III – Edifícios residenciais – áreas comuns de
ANEXO III
edificações multifamiliares
ANEXO IV
TABELA IV – Edifícios de Comércio/Serviço
ANEXO V
TABELA V – Cálculo de População
ANEXO VI - Definições
Fonte: Lei Municipal nº 488/2013. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

O Código de Obras Miraselva inicia com a definição dos procedimentos para o licenciamento edilício,
a saber: alvará de construção e Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras – CVCO, também
conhecido como “Habite-se”. Foram estabelecidas normas técnicas para apresentação do projeto e as
questões ligadas a execução e segurança das obras. Ademais, o texto faz indicação do projeto
simplificado, porém remete a sua regulamentação para legislação específica – não instituída.
A lei conta com capítulo/anexos específicos que tratam do dimensionamento mínimo de passagens,
portas e corredores, escadas e rampas, áreas de estacionamento de veículos, áreas de recreação,
iluminação e ventilação, bem como compartimentos das edificações residenciais e comerciais. Neste
quesito, importante mencionar a instituição da NBR 15.575 em 2013, que dispões sobre a Norma de
Desempenho, onde vários critérios que embasam a construção civil foram regulados a nível nacional,
abordando inclusive a elaboração de projetos e a especificação de materiais, que inclui o
conhecimento do comportamento em uso dos diversos componentes, elementos e sistemas
construtivos que compõem as edificações. Esta norma estabelece algumas exigências no quesito de
conforto e qualidade em cada um dos sistemas que compõem uma edificação: estrutura, vedações,
pisos, instalações e coberturas. A partir dela, tornou-se possível realizar a divisão correta das
responsabilidades entre projetistas, construtores, usuários e até mesmo fabricantes de produtos da
construção civil.
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As instalação de águas pluviais, de mecanismos para contenção de cheias, hidráulico-sanitárias, de
depósito de lixo são regulamentadas pelo Código de Obras. As questões elétricas, de gás, antenas, de
para-raios, proteção contra incêndio, telefônicas também aparecem na legislação, porém remetendo
a observância das Normas Brasileiras que tratam do tema.
A lei traz definição e regras para implantação de residências geminadas, de residências em série
paralelas ao alinhamento predial, de residências em série transversais ao alinhamento predial e de
residências em condomínio horizontal. Para as edificações comerciais, ficam estabelecidos requisitos
mínimos de dimensionamento, devendo ser respeitadas as normas da vigilância sanitária, quando
aplicável. O código regula aspectos das edificações industriais, edificações especiais (escolas, hospitais,
habitações transitórias, locais de reunião e salas de espetáculo, posto de abastecimento de
combustível e serviço para veículos - apresentação de EIV e EIA, cemitérios, Usinas de Açúcar, escolas
e creches estabelecimentos congêneres) e edificações para fins culturais e recreativos em geral. Temse ainda o detalhamento de normas para dispositivos para deficientes físicos e para habitação de
interesse social (< 69m² de área construída por entidades públicas ou administração direta ou indireta).
O Capítulo XIII dispõe sobre as penalidades a serem impostas diante das infrações cometidas na obra,
sendo previstos embargo, multa (valores a serem regulamentados por resolução do Conselho de
Desenvolvimento Municipal), interdição e edificação ou dependências e até demolição do imóvel.
Nota-se que o Código de Obras de Miraselva é extenso, com regras que se sobrepõem às normativas
existentes (ABNT, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiro, etc.) e limitam o projeto arquitetônico
(dimensionamento mínimo dos compartimentos, por exemplo). O detalhamento observado na lei gera
impacto na burocracia do licenciamento e da fiscalização do processo edilício, além de não levar em
conta a capacidade institucional e o cenário do mercado imobiliário de Miraselva. Em relação à
aplicação de multas, a falta de regulamentação dos valores a serem cobrados não age para coibir as
práticas irregulares na construção civil município.
Assim, pode-se dizer que a revisão do Código de Obras também se constitui como uma oportunidade
para incorporar os parâmetros e as restrições impostas por normas já instituídas por órgãos
reconhecidos (à exemplo das Normas de Procedimentos Técnicos do Corpo de Bombeiros do Estado
do Paraná), reduzindo a complexidade da legislação em pauta, com intuito de dinamizar a produção
imobiliária de Miraselva.
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18. EXPANSÃO URBANA, MEIO AMBIENTE E AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO
QUALITATIVO E QUANTITATIVO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
O presente capítulo tem como objetivo identificar e analisar os potenciais vetores de expansão urbana
de Miraselva, considerando a capacidade de infraestrutura e serviços públicos disponíveis para
atendimento dos novos moradores, tendo como subsidio a leitura técnica elaborada na Parte 1 da ATI.
As principais variáveis identificadas no município e que atuam para impulsionar a ocupação, podendo
ou não interagir entre si, são: (i) proximidade com a mancha urbana; (ii) preço da terra; (iii) facilidade
de acesso, às margens da PR-534; (iv) ações promovidas pelo Poder Público Local. Neste contexto, foi
possível observar três vetores de expansão urbana em Miraselva: dois residenciais e um industrial,
conforme ilustra a Figura 18-1, os quais serão caracterizados a seguir.
Figura 18-1: Potenciais vetores de expansão urbana

Fonte: Google Earth, 2021; Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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O Vetor 1 se sobrepõe a alteração de perímetro urbano realizada em 2020, por meio da Lei Municipal
nº 627/2020, estando situado às margens da PR-534 e na continuidade da mancha urbanizada. Com
31m², esta área foi selecionada pela municipalidade para desapropriação devido ao reduzido preço da
terra, quando comparada às demais porções urbanas, e será destinada à implantação de
empreendimento de interesse social, a ser realizado em parceria com a COHAPAR. A princípio, estão
previstas entre 30 a 40 unidades habitacionais, em lote de 10x20 metros (200m²), com intuito de
atender a demanda da população que atualmente mora de aluguel.
Em termos de disponibilidade de infraestrutura e serviços públicos, destaca-se que este vetor está
situado na continuidade da mancha urbana existente, facilitando o acesso à rede pública de água e
iluminação, por exemplo, conforme apresenta o Quadro 18-1.
Quadro: 18-1: Capacidade de infraestrutura no Vetor 1
Infraestrutura e serviço
público

Saneamento básico

Iluminação Pública

Educação

Saúde
Assistência Social

Características da área
A área urbana de Miraselva é 100% atendida pela rede de abastecimento de
água, devendo o responsável pelo projeto, seja entidade pública ou
administração direta ou indireta, providenciar a ligação do empreendimento
ao sistema público, cujo projeto deverá ser aprovado pelo SEMAE
Miraselva não possui rede coleta e tratamento dos efluentes no município.
Assim, o empreendedor deverá prever modos alternativos de tratamento de
esgoto (mini ETE, fossa séptica), os quais devem ser licenciados junto aos
órgãos ambientais competentes, conforme legislação vigente
Ampliação da coleta de tratamento de resíduos sólidos e varrição pública, de
responsabilidade da prefeitura
A instalação do sistema de drenagem é de responsabilidade do
empreendedor, o qual deverá conectar o projeto ao sistema público de
manejo de águas pluviais, existente nas vias de entorno
100% dos domicílios urbanos são atendidos pela iluminação pública. Dessa
forma, o empreendedor deverá implantar a infraestrutura necessária para se
conectar à rede existente, conforme normas da concessionária (atualmente é
a COPEL)
Parte da área sul é atendida pelos raios de abrangência do Ensinos
Fundamental e Médio (Escola Municipal Monteiro Lobato e Colégio Estadual
Arnaldo Busato)
O equipamento de Ensino Infantil (CEMEI Reino Pequeno) existente em
Miraselva não atende este vetor
Caracterizados como usos eventuais43, os equipamentos sociais disponíveis
apresentam bons índices de atendimento, estando situados até 800 metros

43

Para a presente análise, foi adotado como referência: LABCIDADE - Laboratório Espaço Público e Cidade da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP; ITDP - Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Ferramentas para avaliação
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Infraestrutura e serviço
público
Cultura, Esporte e Lazer
Segurança Pública

Características da área
da área (ou menos de 20 minutos a pé), sendo considerados adequados para
atender a ocupação futura do Vetor 1

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021; LABCIDADE et ITDP, 2014. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

O Vetor 2 pode ser considerado como espontâneo, reflexo da facilidade de acesso e da urbanização
recente que ocorreu no seu entorno, cuja caraterística principal é a consolidação das áreas
remanescente dos loteamentos aprovados.
Quanto à disponibilidade de serviços públicos, destaca-se que, assim como o Vetor 1, este também
está situado na continuidade da mancha urbana existente, facilitando o acesso à infraestrutura
implantada, conforme apresenta o Quadro 18-2.
Quadro: 18-2: Capacidade de infraestrutura no Vetor 2
Infraestrutura e serviço
público

Saneamento básico

Iluminação Pública

Educação

Características da área
A área urbana de Miraselva é 100% atendida pela rede de abastecimento de
água, devendo o responsável pelo projeto, seja entidade pública ou
administração direta ou indireta, providenciar a ligação do empreendimento
ao sistema público, cujo projeto deverá ser aprovado pelo SEMAE
Miraselva não possui rede coleta e tratamento dos efluentes no município.
Assim, o empreendedor deverá prever modos alternativos de tratamento de
esgoto (mini ETE, fossa séptica), os quais devem ser licenciados junto aos
órgãos ambientais competentes, conforme legislação vigente
Ampliação da coleta de tratamento de resíduos sólidos e varrição pública, de
responsabilidade da prefeitura
A instalação do sistema de drenagem é de responsabilidade do
empreendedor, o qual deverá conectar o projeto ao sistema público de
manejo de águas pluviais, existente nas vias de entorno
100% dos domicílios urbanos são atendidos pela iluminação pública. Dessa
forma, o empreendedor deverá implantar a infraestrutura necessária para se
conectar à rede existente, conforme normas da concessionária (atualmente é
a COPEL)
Toda a área é atendida pelos raios de abrangência do Ensinos Fundamental e
Médio (Escola Municipal Monteiro Lobato e Colégio Estadual Arnaldo Busato)
O equipamento de Ensino Infantil (CEMEI Reino Pequeno) existente em
Miraselva não atende este vetor

Saúde

da inserção urbana dos empreendimentos do MCMV. 2014. Disponível em: <https://itdpbrasil.org/ferramenta-de-avaliacaode-insercao-urbana/>. Acesso em abril de 2021.
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Infraestrutura e serviço
público
Assistência Social
Cultura, Esporte e Lazer
Segurança Pública

Características da área
Caracterizados como usos eventuais, os equipamentos sociais disponíveis
apresentam bons índices de atendimento, estando situados até 800 metros da
área (ou menos de 20 minutos a pé), sendo considerados adequados para
atender a ocupação futura do Vetor 2

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva 2021; LABCIDADE et ITDP, 2014. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Já o Vetor 3 será destinado à implantação do Distrito Industrial de Miraselva, conforme trata a Lei
Municipal nº 616/2019, e também se encontra localizado às margens da PR-354, porém no sentido de
Florestópolis. A área desapropriada possui 16mil m² e está situada próximo à Zona de Serviços
(conforme LUOS), onde se concentram grandes equipamentos de comércio e serviço (posto de
gasolina e galpões), com facilidade de acesso e escoamento – características básicas para viabilidade
do empreendimento em questão.
Diante do uso pretendido, o Quadro 18-3 irá considerar para este vetor apenas a disponibilidade de
saneamento básico e iluminação pública.
Quadro: 18-3: Capacidade de infraestrutura no Vetor 3
Infraestrutura e serviço
público

Saneamento básico

Iluminação Pública

Características da área
A área urbana de Miraselva é 100% atendida pela rede de abastecimento de
água, devendo o responsável pelo projeto, seja entidade pública ou
administração direta ou indireta, providenciar a ligação do empreendimento
ao sistema público, cujo projeto deverá ser aprovado pelo SEMAE
Miraselva não possui rede coleta e tratamento dos efluentes no município.
Assim, o empreendedor deverá prever modos alternativos de tratamento de
esgoto (mini ETE, fossa séptica), os quais devem ser licenciados junto aos
órgãos ambientais competentes, conforme legislação vigente
Ampliação da coleta de tratamento de resíduos sólidos e varrição pública, de
responsabilidade da prefeitura
A instalação do sistema de drenagem é de responsabilidade do
empreendedor, o qual deverá conectar o projeto ao sistema público de
manejo de águas pluviais, existente nas vias de entorno
100% dos domicílios urbanos são atendidos pela iluminação pública. Dessa
forma, o empreendedor deverá implantar a infraestrutura necessária para se
conectar à rede existente, conforme normas da concessionária (atualmente é
a COPEL)

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Diante das informações apresentadas e da conformação da mancha urbana – compacta – e da
localização dos vetores analisados - situados na franja da ocupação já existente -, é possível afirmar
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que a infraestrutura e os equipamentos implantados e disponíveis, em geral, atenderão a demanda
futura, à exceção do:
•
•

Esgotamento sanitário, inexistente no município;
Educação de Ensino Infantil, cuja oferta deverá ser redistribuída no território para atender os
Vetores 1 e 2.
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19. CONDIÇÕES GERAIS DE MORADIA E FUNDIÁRIAS
Este capítulo tem como objetivo analisar as condições de moradia de Miraselva, com foco no
levantamento de informações que tratam da garantia dos direitos à terra urbana, à moradia, à
infraestrutura urbana, aos serviços públicos e ao saneamento ambiental.
Cumpre mencionar que o município não apresenta cadastro de ocupações irregulares ou núcleos
urbanos informais, o que pode estar relacionado ao baixo dinamismo imobiliário e ao reduzido
número de domicílios existentes.

Condições de moradia
Com base nos últimos dados censitários disponíveis, de 2010, Miraselva contava com 687 domicílios,
dos quais 502 eram urbanos (73%) e 185 rurais (27%), cujas condições de ocupação estão detalhadas
na Tabela 19.1-1.
Tabela 19.1-1: Perfil de ocupação dos domicílios de Miraselva e no Paraná, em 2000 e 2010
Condições de ocupação
Domicílios Particulares
Permanentes

Miraselva
2000

2010

2000

Total Partic. % Total Partic. %

Próprio

341

61,0%

464

Alugado

38

6,8%

Cedido

176

31,5%

4

0,7%

Outra Condição

Paraná
Total

2010

Partic. %

Total

Partic. %

83,0% 1.966.749

73,9% 2.360.350

88,6%

65

11,6%

370.260

13,9%

611.793

23,0%

73

13,1%

300.039

11,3%

304.107

11,4%

0,0%

25.985

1,0%

22.047

0,8%

100% 3.298.297

100%

Total
559
100% 602
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

100% 2.663.033

Nota-se que Miraselva apresentou aumento na quantidade de domicílios próprio entre 2000 e 2010,
representando a maior parcela dentre as demais condições analisadas (83,0%), semelhante ao
indicador estadual. Os imóveis residenciais alugados ou cedidos representavam 24,7% do total
existente no município, em 2010 – queda de 35,5% quando comparado ao ano de 2000, reflexo do
aumento do acesso ao crédito imobiliário para aquisição da casa própria.
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A Tabela 19.2-2 mostra as condições das habitações particulares permanentes de Miraselva44,
considerando as seguintes características:
•

Domicílios rústicos, sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada (materiais duráveis), o que
resulta em desconforto e risco de contaminação por doenças, em decorrência das suas condições
de insalubridade (ex. taipas sem revestimento e madeira aproveitada); e
Acesso à infraestrutura: água encanada, energia elétrica, coleta de lixo e existência de
sanitário/banheiro.

•

Tabela 19.2-2: Características dos domicílios particulares permanentes de Miraselva, em 2010
2010
Características dos Domicílios Particulares Permanentes

Total

Total de Domicílios Particulares Permanentes
Revestimento paredes externas - Material durável (alvenaria com
revestimento e sem revestimento, madeira aparelhada, taipa
Domicílios
revestida)
precários
Revestimento paredes externas - Material não durável (Taipa não
revestida)

602

100%

550

91%

52

9%

602

100%

0

0%

602

100%

0

0%

Destino do Lixo – Coletado

518

86%

Destino do Lixo – Outro (1)

84

14%

602

100%

0

0%

Esgotamento Sanitário - Tinham Banheiro ou Sanitário
Esgotamento Sanitário - Não Tinham Banheiro ou Sanitário
Energia Elétrica - Tinham
Acesso à
infraestrutura

%

Energia Elétrica - Não Tinham

Tinham Água Canalizada
Não Tinham Água Canalizada

Total de domicílios com inadequação habitacional
136
22,6%
(1) Outro destino do lixo: Queimado - na propriedade: quando o lixo do domicílio era queimado no terreno ou
na propriedade em que se localizava o domicílio; Enterrado - na propriedade: quando o lixo do domicílio era
enterrado no terreno ou na propriedade em que se localizava o domicílio ;Jogado em terreno baldio ou
logradouro: quando o lixo do domicílio era jogado em terreno baldio ou logradouro público; Jogado em rio, lago
ou mar: quando o lixo do domicílio era jogado nas águas de rio, lago ou mar.
(2) Em destaque: características dos domicílios que denotam inadequabilidade habitacional.
Fonte: IPARDES, 2021; IBGE, 2021; FJP, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Considerando a metodologia da FJP (2021), os indicadores apresentados acima, disponíveis para o
recorte municipal no Censo IBGE 2010, visam dimensionar a quantidade de moradias, num

44

Com base na metodologia elaborada pela Fundação João Pinheiro e informações disponíveis no Censo IBGE 2010. In: FPJ.
Metodologia do deficit habitacional e da inadequação de domicílios no Brasil – 2016-2019. Belo Horizonte: FJP, 2021. 76p.
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determinado momento, que não estão conseguindo atender o “direito” de “acesso” a um conjunto de
serviços habitacionais que sejam, pelo menos, básicos.
Neste contexto, Miraselva apresentou, em 2010, 136 domicílios com inadequabilidade habitacional45,
com destaque para a presença de: (i) revestimentos em materiais não duráveis (9% do total); (ii)
destinação irregular do lixo (14% do total). Ainda que em número reduzido, este levantamento é
importante para direcionar as ações dos programas sociais e habitacionais a serem implantados na
localidade.
Ademais, conforme já analisado no Capítulo 6 da Parte 1 da ATI, o munícipio não conta com sistema
específico de esgotamento sanitário, sendo que 98% dos domicílios são obrigados a utilizarem
métodos alternativos para destinação dos dejetos - fossa séptica/rudimentar/negra ou despejo in
natura no solo ou em cursos d’água, com impacto direto na contaminação e poluição dos solos e dos
rios. Este dado evidencia a urgente necessidade de investimentos na realização de obras de
implantação de rede de coleta e tratamento de esgotos em Miraselva.

Déficit habitacional
Adicionalmente aos dados levantados sobre a inadequabilidade habitacional (déficit qualitativo),
integra o dimensionamento do déficit habitacional de Miraselva (Tabela 19.2-1):
•

Adensamento dos domicílios, considerando mais de duas pessoas por cômodos servindo de
dormitório;
Coabitação, ou seja, famílias que convivem em uma mesma habitação junto a outra família.

•

Tabela 19.2-1: Situação dos domicílios de Miraselva, em 2010
2010
Situação dos Domicílios Particulares Permanentes

Total

Total de Domicílios Particulares Permanentes
Adensamento dos Domicílios Com três ou mais moradores por dormitório
Coabitação
Famílias conviventes
Fonte: IPARDES, 2021; IBGE, 2021; FJP, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

%

602 100%
38
6%
42
7%

A tabela acima ilustra o déficit quantitativo ou déficit por incremento de estoque (Paraná, 2012), que
no município em estudo equivale a 80 domicílios.

45

Também intitulado como déficit qualitativo ou déficit por reposição de estoque, quando engloba as moradias
sem condições de habitalidade, devido à precariedade das construções ou em virtude de desgaste da estrutura
física. In: PARANÁ, Governo do Estado. Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Paraná (PEHIS-PR).
Curitiba, 2012.
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A Tabela 19.2-2 apresenta a composição do déficit habitacional de Miraselva, totalizando 216.
Tabela 19.2-2: Composição do déficit de Miraselva, em 2010
Déficit qualitativo ou por reposição de estoque
Déficit quantitativo ou por incremento de estoque

136
80

Fonte: IPARDES, 2021; IBGE, 2021; FJP, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Segundo os dados analisados acima, nota-se que a necessidade habitacional no município, em 2010,
era mais significativa para reposição de estoque, isto é, substituição ou melhoria da infraestrutura e
das condições das moradias precárias.
Em complemento as informações apresentadas, cumpre mencionar que o Estado do Paraná conta com
Sistema de Informações sobre necessidades habitacionais do Paraná – SISPEHIS, o qual dispõe de
dados habitacionais por município, para os anos 2010, 2016 e 2019. Neste contexto, em 2019,
Miraselva possuía 247 famílias cadastradas46 interessadas em ingressar nos programas habitacionais
a serem implantados no município. Segundo informações da Prefeitura Municipal, estas famílias
encontram-se atualmente morando de aluguel ou em áreas rurais da localidade.
Diante do déficit levantado, vale lembrar que o município já destinou área específica para
empreendimento social, conforme Lei Municipal 627/2020 (vide Item 2.1), a ser incorporada na
revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo. A princípio, estão previstas de 30 a 40
unidades habitacionais a serem implantadas em parceria com a COHAPAR, cujo projeto ainda está em
fase de elaboração pela municipalidade.

46

Disponível em: https://www.sistemas.cohapar.pr.gov.br/PEHISPUBLICO/listaFormMunicipio.php. Acesso em
26 de maio de 2021.
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20. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração deste relatório permitiu construir um panorama sobre a situação da legislação
urbanística de Miraselva, além de levantar aspectos relacionados à expansão urbana e às condições
fundiárias e de moradia do município, cujos destaques serão apresentados a seguir.
Miraselva conta com regramento específico para a produção do seu espaço urbano e rural, o qual se
encontra em processo de defasagem, em função da:
•

•

•
•

•
•

•
•

Instituição recente de duas legislações que alteraram o perímetro urbano do município, com
impacto nos desenhos do Macrozoneamento e do Zoneamento (Plano Diretor e Lei de Uso e
Ocupação do Solo, respectivamente);
Existência de “cinturão verde”, delimitado como Macrozona de Proteção da Área Urbana no PDM,
o qual apresenta definições distintas (ora 30 metros ora 3 km) e ausência de demarcação da
Macrozona de Preservação Permanente refletem na dificuldade de gestão destes territórios;
Macrozonas Rurais 1 e 2, definidas no PDM, apresentam características distintas, porém o uso
observado é o mesmo - agricultura anual, com destaque para a cana-de-açúcar;
Principal uso permitido na área urbana é o residencial, o que condiz com a realidade local,
entretanto, nas vias comerciais (no entorno da Praça Antônio Janeiro, e nas Avenidas Papa João
XXII e Dona Madalena) não são permitidas atividades econômicas;
Desatualização dos parâmetros de ocupação do solo frente a dinâmica da construção imobiliária
existente no município;
Consolidação de vetor de ocupação residencial na Zona Industrial e definição de parâmetros de
uso e ocupação do solo na Zona de Proteção Permanente - não demarcadas pelo Mapa de
Zoneamento, traduzem a necessidade de atualização da LUOS;
Existência de divergência entre a LUOS e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Rural,
notadamente no que se refere ao lote mínimo; e
Código de Obras é robusto, porém apresenta detalhes que podem impactar na agilidade da
aprovação de projetos no município.

No que se refere à expansão urbana, foram identificados três vetores de ocupação antrópica,
considerando proximidade com a mancha urbana e ações promovidas pelo Poder Público Local. A
análise levou em conta a capacidade de infraestrutura e de serviços públicos disponíveis para
atendimento dos novos moradores, os quais, em geral, atenderão a demanda futura, à exceção do
esgotamento básico – inexistente no município, e do equipamento de educação de Ensino Infantil, cuja
oferta deverá ser redistribuída no território.
Das condições de moradia e fundiárias, a avaliação dos dados disponíveis mostrou que Miraselva
possui déficit habitacional de 216 domicílios, dos quais 63% estão relacionados a reposição de estoque,
isto é, substituição ou melhoria da infraestrutura e das condições das moradias precárias. Destaca-se
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que o município já destinou área específica para empreendimento de habitação social, conforme Lei
Municipal 627/2020, a ser incorporada na revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
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22. APRESENTAÇÃO (2ª FASE – PARTE 3)
O presente relatório integra a Análise Temática Integrada (ATI) de Miraselva, com objetivo de
complementar e consolidar a leitura técnica do território municipal, considerando: (i) condições gerais
de acessibilidade e mobilidade; (ii) capacidade de investimento do município; (iii) estrutura e
funcionamento dos conselhos municipais existentes; (iv) síntese da ATI.
Em atendimento ao Contrato nº 39/2020, a ATI integra a 2ª Fase do projeto de revisão do Plano Diretor
e das legislações urbanísticas complementares de Miraselva, estando dividida em três partes. Neste
contexto, o presente relatório é dedicado à Parte 3, cujas informações coletadas foram sistematizadas e
desenvolvidas em torno dos seguintes eixos temáticos:
i.

Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana, com base na
avaliação e adequação:
o Do sistema viário básico;
o Do deslocamento individual não motorizado, observando as necessidades de circulação da
população entre as áreas residenciais, os principais equipamentos públicos e as principais áreas
de oferta de postos de trabalhos; e
o Do deslocamento motorizado de cargas e serviços, de forma a garantir os direitos aos
transporte, ao trabalho, aos serviços públicos e ao lazer.
ii. Capacidade de investimento do município, avaliação da capacidade de investimento, atual e futura,
visando à implementação do PDM a ser expresso no Plano de Ação e Investimentos (PAI);
iii. Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes, identificação dos conselhos
existentes que estão relacionados à temática do desenvolvimento urbano, de forma direta ou
indireta, e avaliação das respectivas naturezas, atribuições, composição, funcionamento e
oportunidades de unificação;
iv. Síntese da Análise Temática Integrada, por meio da sistematização dos resultados objetivos nas
Partes 1, 2 e 3 da ATI, de modo a indicar a definição de objetivos, diretrizes e propostas para uma
cidade sustentável.
Diante do resultado do item iv., o capítulo final deste relatório será dedicado a construção dos Objetivos
para o desenvolvimento municipal, visando a garantia do contido na Agenda 2030 e na Nova Agenda
Urbana, em especial a referência para “Inovação, Inteligência e Sustentabilidade”.
Cumpre mencionar que a análise constante neste documento se encontra amparada em:
•

•
•

Dispositivos da legislação federal, especialmente no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001
(e alterações posteriores), bem como nas resoluções do Conselho Nacional da Cidade e na Lei Federal
nº 12.587/2012 (e alterações posteriores), que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana;
Fontes secundárias amplamente reconhecidas;
Fontes primárias, coletadas junto à sociedade civil organizada na 2ª Audiência Pública;
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•
•

Mapas georreferenciados; e
Informações prestadas pelos gestores públicos, ao longo do primeiro semestre de 2021.
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23. CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, COM ÊNFASE NA ÁREA URBANA
As vias se constituem como elementos estruturais urbanos que desempenham diferentes funções
viárias podendo ser classificadas a partir de dois aspectos centrais:
•
•

Mobilidade, que pode ser entendida como a facilidade de deslocamento na cidade, que depende
das condições de fluidez e capacidade; e
Acessibilidade, atrelada às condições seguras de acesso às edificações e às atividades urbanas
lindeiras.

Neste contexto, será realizada a seguir a caracterização das condições gerais de acessibilidade e
mobilidade de Miraselva, com ênfase na área urbana, considerando os seguintes aspectos:
•
•
•

•

Aspectos legais;
Sistema viário básico;
Deslocamento individual não motorizado, observando às necessidades de circulação a pé, de
bicicleta e outras formas de deslocamento não motorizado da população entre as áreas
residenciais, os principais equipamentos públicos e as principais áreas de oferta de postos de
trabalho; e
Deslocamento motorizado, incluindo cargas e serviços, individual e coletivo, de forma a garantir
os direitos ao transporte, ao trabalho, aos serviços públicos e ao lazer;

Aspectos legais
O sistema viário é composto por eixos, que têm por função permitir o acesso aos serviços e espaços
urbanos da cidade, além de garantir a locomoção de pedestres, ciclistas, veículos, motocicletas, ônibus
e cargas com segurança e fluidez, se constituindo como importante cenário para a vivência e relações
sociais, de espaços para lazer e para a prática de atividades físicas, contemplativas, entre outras.
Em Miraselva, a infraestrutura viária é regulamentada pela Lei Municipal nº 492/2013, conforme
diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor Municipal, cujo objetivo é hierarquizar, dimensionar e
disciplinar a implantação das vias no município, estruturada em quatro capítulos, como detalha o
Quadro 23.1-1.
Quadro 23.1-1: Estrutura da Lei de Sistema Viário
CAPÍTULO I – Disposições iniciais

SEÇÃO I – Hierarquia do Sistema Viário Rural e Urbano
SEÇÃO II - Definições

CAPÍTULO II – Das Dimensões das Vias
CAPÍTULO III – Da Sinalização Viária
CAPÍTULO IV – Disposições Finais
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Anexo I: Mapa de Hierarquia do Sistema Viário Urbano
Anexo II: Plantas e Perfis Transversais das Vias Locais
ANEXOS

Anexo III: Vias Locais em ZEIS
Anexo IV: Vias Coletoras
Anexo V: Vias Anel de Contorno e Arteriais

Fonte: Lei Municipal nº 492/2013. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

A legislação hierarquiza os eixos que compõem o sistema viário da localidade em oito classes, cujas
definições, composição e dimensionamento mínimo são apresentados no Quadro 23.1-2.
Quadro 23.1-2: Detalhamento da hierarquização viária de Miraselva, conforme Lei Municipal nº
492/2013
Hierarquização

Vias Regionais

Vias
Estruturantes

Vias de
Penetração

Anel Viário

Descrição

São as vias destinadas a ligações
regionais e interurbanas,
utilizadas para transporte de
passageiros e cargas, compostas
de Rodovias Federais, Rodovias
Municipais e Estadas Vicinais

Diretriz viária destinada a
estruturar a ocupação das áreas
de expansão urbana
Via que se dirige das áreas rurais
do município e penetram na
malha urbana da sede municipal
Estrutura a organização funcional
do sistema viário na sede urbana
e será utilizado nos
deslocamentos urbanos de maior
distância, desviando o tráfego
pesado de veículos do centro
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Composição
Rodovia Estadual PR-170:
liga Miraselva aos demais
municípios do Estado
(sic)*
Rodovias Municipais:
ligam a sede do
municípios aos distritos e
vilas rurais do município
Estradas Vicinais:
compreendidas pelas vias
que fazem as ligações
entre as áreas de
produção rural
Rua Deputado Olavo
Ferreira

Dimensionamento
mínimo
A critério dos órgãos
estaduais competentes

Caixa da via: 30,00m
Pista de rolamento:
10,00m

Caixa da via: 30,00m
Pista de rolamento:
10,00m

Avenida Dona Madalena

Caixa da via: 24,00m
Pista de rolamento:
16,00m
Passeio: 4,00m para
cada lado

Rua Arlindo Arali

Não definida

Não definida

Caixa da via: 24,00m
Pista de rolamento:
16,00m
Passeio: 4,00m para
cada lado

Avenida Papa João XXIII**

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 221

Hierarquização

Descrição

Composição

Dimensionamento
mínimo

urbano, promovendo um
contorno viário
Promovem a ligação das vias
Caixa da via: 18,00m
locais com o Anel Viário e
Pista de rolamento:
Vias Coletoras agregam usos de comércio e
Não definidas
11,00m
serviço visando a proteger o
Passeio: 3,5m para cada
miolo das zonas residenciais
lado
Têm como função básica
canalizar o tráfego de um ponto
Caixa da via: 14,00m
a outro dentro da área urbana,
As demais vias que
Pista de rolamento:
Vias Locais
ou áreas e atividades específicas, compõem o sistema viário 10,00m
implicando pequeno volume de
de Miraselva
Passeio: 2,00 para cada
tráfego ligando dois ou mais
lado
bairros ou distritos
O sistema cicloviário constitui-se
de ciclovias e ciclofaixas, assim
definidas:
• Ciclovias: são as vias
destinadas exclusivamente
ao tráfego de bicicleta,
separadas das vias
destinadas ao tráfego
Pista de rolamento:
Ciclovias
Não definidas
motorizado e serão
2,50m
unidirecionais
• Ciclofaixas: são faixas
destinadas exclusivamente
ao uso de bicicleta,
contíguas às faixas de
tráfego motorizado e serão
unidirecionais
Vias destinas exclusivamente à
circulação de pedestres com
Mínimo de 1,50m ou
Vias de
segurança e conforto dotadas de
Não definidas
conforme a
Pedestre
mobiliário urbano e paisagismo;
disponibilidade da via
são vias que deverão ser
dispostas ao longo de parques
*A PR-170 não cruza o território municipal.
**Conforme Art. 14, inciso II. Via não indicada no mapa Anexo I: Mapa de Hierarquia do Sistema Viário Urbano
da Lei.
Fonte: Lei Municipal nº 492/2013. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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O Mapa Hierarquia do Sistema Viário Urbano reproduz o Anexo I da Lei Municipal nº 492/2013, o qual
demonstra que o eixo estrutural de Miraselva é delimitado no formato de uma cruz, com a Av. Dona
Madalena e a Rua Deputado Olavo Ferreira, adicionadas à Rua Arlindo Arali, à oeste, que é classificada
como Via de Penetração e permite o acesso à PR-534.
Nota-se que a hierarquização viária indicada no texto da lei é muito mais abrangente e complexa,
quando comparada ao mapa e ao cenário de Miraselva. Além disso, as vias que apresentam maior
fluxo de veículos, em função da concentração de comércio/serviços e de equipamentos públicos não
foram consideradas, tais como Av. Papa João XXIII, Av. Dom Pedro II e a Rua São Paulo.
O dimensionamento das vias também não corresponde ao cenário observado no município, com
destaque para:
•

•

Vias Estruturantes, cuja lei define caixa da via de 24,00 metros, pista de rolamento de 16,00 metros
e passeio de 4,00 metros para cada lado; enquanto que o padrão das principais vias é de 20,00
metros com canteiro central de 1,50 metros e calçada de 2,10 metros para ambos os lados;
Vias Locais do Conjunto Santa Monica, Campos Paraná I e II e Residencial Sonho Meu, que
apresentam largura variável, entre 11,30 e 12,20 metros, com 2,10 metros de calçada para cada
lado; ao passo que a legislação estabelece 14,00 metros para a caixa da via – parâmetro observado
apenas nas vias do centro de Miraselva.

As intervenções no sistema viário de Miraselva, definidas na norma, são tratadas de forma genérica,
conforme se demonstra a seguir (Art. 16):
•
•
•
•
•
•

Estabelecer padrões para implantação de calçadas e passeios;
Estabelecer incentivos para implantação de projetos paisagísticos e de passeios de acordo com
seus anexos e com a NBR 9050;
Estabelecer diretrizes para implantação das marginais das rodovias estaduais e federais;
Na Rodovia Estadual PR-170, será necessária a apreciação do DNIT e do DER para liberação de
qualquer atividade – destacando que esta rodovia não cruza o município;
A faixa “non aedificandi” ao longo da Rodovia Estadual PR-170 deve ser de 15,00 metros ao longo
de cada lado da rodovia – destacando que esta rodovia não cruza o município;
Ao longo das estradas vicinais fica considerada como área “non aedificanti” uma faixa de 6,00
metros para cada lado da vida

Ademais, a lei não delimita diretrizes viárias, no sentido de orientar a expansão urbana do município,
com impacto direto no ordenamento e na continuidade da malha urbana.
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Por fim, destaca-se que desde 2012, com a aprovação da Política Nacional de Mobilidade (PNM - Lei
Federal nº 12. 587/12), os municípios enquadrados em critérios pré-estabelecidos47ficam obrigados a
elaborar seus Planos de Mobilidade Urbana (PlanMob), cuja aprovação está vinculada ao repasse de
recursos do Orçamento Geral da União para investimentos no setor de mobilidade. Até 12 de abril
2023, os municípios que integram regiões metropolitanas com população total superior a um milhão
de habitantes que não tiverem o seu referido plano aprovado estarão impossibilitados de receber
recursos federais voltados para a melhoria da mobilidade urbana local. Miraselva se enquadra neste
contexto, sendo de suma importância a elaboração e instituição do seu PlanMob, com vistas a não
limitar os investimentos no desenvolvimento urbano da cidade.

47 “Art. 24 (...) § 1º Em Municípios com mais de vinte mil habitantes e em todos aqueles que integrem regiões metropolitanas, regiões

integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas com população total superior a um milhão de habitantes, deverá
ser elaborado e aprovado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os seus planos diretores e, quando couber,
com os planos de desenvolvimento urbano integrado e com os planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana.” (grifo nosso).
Vale lembrar que Miraselva se insere na Região Metropolitana de Londrina, que apresenta 1,1 milhões de habitantes.
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ANEXO LEI DO SISTEMA VIÁRIO

Sistema viário básico
Conforme observado, a rede viária urbana de Miraselva apresenta traçado ortogonal, cujo desenho é
facilitado pela ausência de condicionantes naturais significativas, como declividades acentuadas e
cursos d’água. As principais vias do município se constituem tanto como eixos de entrada da cidade
quanto como corredores comerciais e de equipamentos públicos, impactando no tráfego e na sua
importância local. São elas (Mapa Vias Principais) :
•

•

•

•

•
•

•

•

Av. Dona Madalena (Figura 23.2-1), via estruturadora da área urbana no sentido leste-oeste, que
interliga a PR-534, com fluxos de deslocamento inter e intramunicipal. Apresenta mão dupla com
canteiro central de 1,50 metros e calçada de 2,10 metros para cada lado, perfazendo uma caixa 20
metros;
Av. Papa João XXIII (Figura 233.2-2), via estruturadora da área urbana no sentido norte-sul, com
a presença de usos comerciais, de serviço e institucionais. Apresenta mão dupla com canteiro
central de 1,50 metros e calçada de 2,10 metros para cada lado, perfazendo uma caixa 20 metros;
Rua Arlindo Arali, sobrepõe-se à PR-534 em área urbana, permitindo acesso à Av. Dona Madalena
e ao futuro eixo de expansão habitacional, com 12,20 metros de caixa viária, sendo 2,10 metros
de calçada para cada lado;
Rua Deputado Olavo Ferreira, situada à oeste da mancha urbana, faz divisa com a ocupação
recente e com vetor de expansão espontâneo, com variação de tamanho: ao sul da Av. Dona
Madalena possui 15,00 metros de caixa viária, sendo 2,10 metros de calçada para cada lado, e ao
norte, 14,00 metros de caixa viária com o mesmo padrão de calçada;
Rua São Paulo (Figura 2.2-3), paralela à Av. Dona Madalena, apresenta equipamentos públicos e
caixa viária de 15,00 metros com calçada de 2,10 metros para cada lado;
Rua Dom Pedro II, notadamente na porção sul à Av. Dona Madalena, no sentido norte-sul, com a
presença de usos institucionais e caixa viária de 15,00 metros com calçada de 2,10 metros para
cada lado;
Rua 15 de Novembro, situada ao norte do município, na direção leste-oeste, sendo caracterizada
pela presença de equipamentos religiosos, com 14 metros de caixa de via, incluindo 2,10 metros
para cada lado; e
Av. Rolândia, principal acesso ao Terminal Rodoviário do município, situado ao sul da Av. Dona
Madalena. Apresenta caixa da via de 20,00 metros, com canteiro central de 1,50 metros e calçada
de 2,10 metros.
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Figura 23.2-1: Av. Dona Madalena, em frente à Figura 23.2-2: Av. Papa João XXIII, na altura da
Praça Antônio Janeiro
Igreja Matriz

Fonte: Prefeitura de Miraselva, 2021.

Fonte: Prefeitura de Miraselva, 2021.

Figura 23.2-3: Rua São Paulo, na esquina com a Rua Deputado Olavo Ferreira

Fonte: Prefeitura de Miraselva, 2021.

Em geral, o arruamento de Miraselva conta com pavimentação asfáltica, pista de rolamento com
circulação nos dois sentidos, faixas destinadas ao estacionamento de veículos e sinalização horizontal
e vertical em estado precário ou inexistente. Considerando o baixo fluxo de veículos, as vias centrais
são bem dimensionadas, com 15 metros de caixa, sendo que as Avenidas Dona Madalena, Papa João
XXIII e Rolândia apresentam 20 metros de largura e canteiro central de 1,50 metros. No entanto,
cumpre mencionar que o sistema viário dos novos loteamentos não dispõe do mesmo padrão
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observado nas áreas já consolidadas, variando entre 11,30 e 12,20 metros e 2,10 metros de calçada
para cada lado48.
O Quadro 23.2-1 apresenta o dimensionamento das vias urbanas de Miraselva, de acordo com o bairro
em que estão inseridas.
Quadro 23.2-1: Dimensionamento das vias urbanas de Miraselva
Bairros

Vias
Avenida Dona Madalena
Avenida Papa João XXIII
Avenida Rolândia

Centro

Conjunto Vila Nova
Conjunto Santa
Monica

Conjunto Campos
Paraná I

Rua Bahia
Rua Tancredo Neves
Rua Paraná
Rua São Paulo
Rua 7 de Setembro
Rua 15 de Novembro
Rua Tiziani Camilotti
Rua 21 de Abril
Rua Vereador Ernesto Maetiasi
Rua Deputado Olavo Ferreira
Rua Dr. Silas Pioli
Rua Dom Pedro II
Rua Geraldo De Paula Faria
Rua Antenor Balduino Da Silva
Rua Minas Gerais
Rua Fausto Vicente Sierra
Rua Amelia Gomes Do Nascimento
Rua Angelina Busato
Rua Amado De Cosmo
Rua Jose Andre Da Silva
Rua Angelo Coreliano
Rua João Lourenço De Souza

Dimensionamento caixas
das vias (em metros)
20,00 (com canteiro
central de 1,50)
20,00 (com canteiro
central de 1,50)
20,00 (com canteiro
central de 1,50)
12,60
15,00
15,00
15,00
15,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00/14,00
15,00
15,00
14,00
14,00
14,40
11,60
11,80
12,00
11,70
12,00
11,30
12,20

Rua Armando Penasso

12,20

Rua Adélio Cavalieri

12,20

48

Lembrando que a Lei de Sistema Viário estabelece para as Vias Locais: Caixa da via: 14,00m;Pista de rolamento: 10,00m;
Passeio: 2,00 para cada lado.
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Bairros
Conjunto
Paraná II

Campos

Conjunto Residencial
Sonho Meu

Vias
Rua Nova Amizade
Rua Sossego
Rua Arlindo Arali
Rua Caitano Antiveri
Rua Antonio Cogo
Rua João Ferrer
Rua Fiorindo Zanin
Rua Fausto Rebechi
Rua Francisco Vicente
Rua Vereador Jose Lopes De Oliveira

Dimensionamento caixas
das vias (em metros)
12,20
12,20
12,20
11,70
11,90
12,00
12,00
11,70
12,00
12,00

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Na escala municipal, destaca-se a Rodovia Estadual PR-534, intitulada como Rodovia Engenheiro
Gilberto José Duda, com 24 km de extensão, que cruza Miraselva e liga a PR-170 ao município de
Centenário do Sul. Sob administração do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-PR/Escritório
Regional Vale do Tibagi), a PR-534 possui pista simples, pavimentada, sendo parte do trecho que
segmenta a área urbana de Miraselva já se encontra municipalizado (600 metros de extensão – Av.
Dona Madalena).

Deslocamento individual não motorizado
Segundo o Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal nº 9.503/1997), calçada é “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”. Já o Art. 3º da Lei da Acessibilidade (Lei Federal nº 10.098/2000) dispõe que “o
planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público
deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive
para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida”.
Neste contexto, reforça-se que o padrão de passeio público em Miraselva atende aos requisitos
mínimos de acessibilidade preconizado pela NBR 9050 (Figura 23.3-1)49, uma vez que apresenta 2,10
metros de largura com faixa de circulação livre de barreiras e obstáculos, cujo perfil é assegurado pela
topografia plana do município (Figura 23.3-2).

49

Destaca-se que a faixa livre de circulação das calçadas recomendada é de 1,20 metros, com base no Módulo de Referência
(0,80x1,20 metros) - projeção ocupada por uma pessoa em cadeira de rodas, motorizada ou não, necessária para sua
mobilidade.
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Figura 23.3-1: Perfil de calçada acessível Figura 23.3-2: Padrão de passeio de Miraselva,
(medidas em metro)
com faixa de circulação livre de obstáculos, na
Rua São Paulo

Fonte: NBR 9050, 2020.

Fonte: Prefeitura de Miraselva, 2021.

Ademais, o município conta com travessias elevadas (lombofaixas) e rampas de acesso nas
proximidades de equipamentos com maior fluxo de pedestres (Escolas e Paço Municipal). As Figuras
23.3-3 a 23.3-5 ilustram este cenário.
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Figura 23.2-3: Travessia de pedestre elevada na Figura 23.2-4: Travessia de pedestre elevada na
Rua São Paulo, em frente à Escola Municipal Rua Deputado Olavo Ferreira, em frente ao
Monteiro Lobato
Colégio Estadual Arnaldo Busato e ao Paço
Municipal

Fonte: Prefeitura de Miraselva, 2021.

Fonte: Prefeitura de Miraselva, 2021.

Figura 23.2-3: Travessia elevada na Av. Dona Figura 23.2-3: Rampa de acesso na calçada, ao
Madalena, na esquina com a Av. Papa João XXIII lado da UBS, na Rua Dom Pedro II com a Rua
Paraná

Fonte: Prefeitura de Miraselva, 2021.

Fonte: Prefeitura de Miraselva, 2021.

No entanto, não foram identificadas calçadas com sinalização tátil nem Rotas Acessíveis implantadas
em Miraselva. Dessa forma, entende-se que a revisão do Plano Diretor do município deverá atender
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ao Art. 41 §3º da Lei Federal 10.257/200150, que institui o Estatuto da Cidade, e ao Art. 111 §1º inciso
I Lei Estadual nº 18.419/201551, no tocante a proposição das áreas e vias a serem objetos de planos de
acessibilidade ou rotas acessíveis prioritárias, alinhado ao método proposto pelo PARANACIDADE.
Por fim, sobre o descolamento de bicicleta, a Prefeitura Municipal informou que:
•
•
•

A circulação de ciclistas em Miraselva é pouco representativa;
A municipalidade não possui levantamento quanto à frota de bicicletas existentes na localidade; e
A área urbana não possui ciclovia nem ciclofaixas.

Neste contexto, indica-se que as etapas prognósticas (Fases 3 e 4) deverá apresentar propostas para
incentivar o uso da bicicleta, aproveitando a topografia favorável de Miraselva e atendendo aos
dispositivos estabelecidos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012) e
pelo Programa Bicicleta Brasil (Lei Federal nº 13.724/2018).

Deslocamento motorizado
Para análise completa do deslocamento motorizado em Miraselva, serão levantados a seguir dados
sobre (i) cargas e serviços, (ii) individual e (iii) coletivo.

23.4.1.

Deslocamento motorizado de cargas e serviços

Devido à proximidade da Usina Alto Alegre, em Florestópolis, Miraselva conta com intensa produção
canavieira, refletindo na grande circulação de veículos pesados nas Estradas Municipais. Em função da
sua importância econômica, a Prefeitura informou que a manutenção dessas vias - não pavimentadas,
é feita em parceria com a empresa, notadamente no período de safra.

50

“Art. 41 (...) § 3º As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o
plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder
público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias
existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os
locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e
telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de
passageiros.” (Redação incluída pela Lei nº 13.146 de 2015 que dispõe sobreo Estatuto da Pessoa com Deficiência)
51 “Art. 111. A acessibilidade é condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações de uso público, coletivo e uso privado, dos transportes e dos
dispositivos, dos sistemas e dos meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência.
§ 1º A acessibilidade para as pessoas com deficiência será garantida mediante supressão de barreiras e de obstáculos nas
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de
comunicação, através das seguintes medidas:
I - elaboração de planos de acessibilidade como parte integrante dos planos diretores e dos planos de transporte urbano
integrado (...)”
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Apesar deste cenário, não foram identificadas normas que regulamentem o tráfego de caminhões no
limite do município.

23.4.2.

Deslocamento motorizado individual

Seguindo a tendência observada no âmbito nacional, Miraselva registrou aumento de quase 70% na
sua frota de veículos, entre 2010 e 2021, com destaque para reboque, ônibus e automóvel, conforme
demonstra o Quadro 23.4.2-1.
Quadro 23.4.2-1: Composição da frota de veículos em Miraselva, entre 2010 e 2020
Frota de veículos

2010

Evolução 20102020 (%)

2020

Automóvel e similares

479

870

81,63%

Caminhão e similares

39

57

46,15%

Ônibus e similares

24

45

87,50%

179

237

32,40%

23

55

139,13%

Total
744
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

1.264

69,89%

Motocicleta e similares
Reboque e Similares

O Quadro 23.4.2-2 apresenta a evolução da participação do automóvel e da motocicleta no total da
frota do município, bem como a taxa de motorização (frota/100 habitantes), no mesmo período
analisado anteriormente.
Quadro 23.4.2-2: Evolução da frota e da taxa de motorização de Miraselva, entre 2010 e 2020
Ano

Frota total

2010

744

Automóvel
Frota
%
565 75,9%

Motocicleta e
similares
Frota
%
179
24,1%

2020
1.264 1.027 81,3%
237
Evolução 201069,89% 81,77%
# 32,40%
2020 (%)
Fonte: IPARDES, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Taxa de
motorização
(frota/100hab)
1.862
30

População

18,8%

1.796

57

#

-3,54%

90,00%

Entre os anos avaliados, nota-se que os automóveis e as motocicletas tiveram participação semelhante
na evolução da frota de Miraselva, ainda que o primeiro represente 81,3% do total registrado no
município, em 2020. Destaca-se que o crescimento de veículos (+69,89%) não foi acompanhado pela
dinâmica demográfica, que apresentou decréscimo nos últimos dez anos.
Apesar deste crescimento, a presença do transporte individual motorizado em Miraselva ainda é
menor do que a registrada no Estado do Paraná e na Região Metropolitana de Londrina, uma vez que
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o indicador municipal alcançou 57 frota/100hab, em 2020, contra 66,5 do estadual e 66,9 do regional
no mesmo ano.

23.4.3.

Deslocamento motorizado coletivo

O município conta com Terminal Rodoviário (Figura 23.4.3-1), localizado na área central e de fácil
acesso (Av. Rolândia), de onde partem linhas intermunicipais (Quadro 23.4.3-1), cuja empresa
responsável pela prestação do serviço é a Viação Garcia.
Figura 23.4.3-1: Terminal Rodoviário, situado na Av. Rolândia, no centro de Miraselva

Fonte: Prefeitura de Miraselva, 2021.

Quadro 23.4.3-1: Linhas de transporte rodoviário intermunicipal
Destino
Saída
Porecatu/PR
Diária – 08h45
Santo Inácio/PR Diária – 08h45
Rolândia/PR
Diária – 18h15
Londrina/PR
Diária – 18h15
Jaguapitã/PR
Diária – 18h15
Fonte: Quero Passagem, 202152. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Tarifa
R$ 10,76
R$ 26,90
R$ 15,04
R$ 23,26
R$ 8,00

Com saídas diárias, o município se conecta via transporte rodoviário com quatro localidades da Região
Metropolitana de Londrina, incluindo a cidade polo, além de Santo Inácio, situado ao noroeste de
Miraselva.

52

Disponível em: https://queropassagem.com.br/rodoviaria-de-miraselva#gref. Acesso em 27 de julho de 2021.
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Por fim, cumpre mencionar que Miraselva dispõe de três táxis cadastrados na localidade, com dois
pontos fixos (um na rodoviária e outro na Praça Antônio Janeiro), que atendem a demanda a
população, porém não conta com transporte coletivo urbano nem transportes aéreos ou ferroviários.
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24. CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO
O presente capítulo avaliará a capacidade de investimento de Miraselva, composta pela análise dos
principais indicadores de finanças públicas do município, permeando sua arrecadação e execução das
despesas.
Para tratar desta temática, foram utilizados os dados fornecidos pelo Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, importante ferramenta da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) que armazena e estrutura as informações das contas públicas das três esferas
de governo.
Como recorte temporal, foram analisados os anos de 2013 a 2020, contemplando a série histórica
disponível no Siconfi. A análise neste período se torna importante, pois permite a visualização de
possíveis impactos no orçamento municipal quanto à retração econômica nacional registrada em anos
recentes e aos efeitos da crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19.
Destaca-se que todos os valores foram deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), sendo expressos em valores constantes de dezembro de 2020, para expurgar o efeito
inflacionário sobre a arrecadação e os gastos públicos.
O capítulo está organizado da seguinte maneira:
•
•
•
•

Receitas orçamentárias municipais;
Despesas municipais;
Indicadores de finanças públicas; e
Considerações.

Receitas orçamentárias municipais
Entre 2013 e 2020, a receita orçamentária de Miraselva, que contempla tanto as receitas próprias
quanto as transferências constitucionais, apresentou crescimento real médio de 1,4% ao ano, ao
avançar de R$ 15,5 milhões para 17,1 milhões no período comparativo (Quadro 24.1-1).
Deste modo, o município conseguiu registrar aumentos reais das receitas, a despeito da recente queda
observada em 2019 e 2020, justificada pelas menores transferências constitucionais e pelos impactos
da pandemia de Covid-19.
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Tabela 24.1-1: Receitas Orçamentárias Municipais, 2013 a 2020, em reais constantes de 2020
Ano

Receita Corrente

Dedução da Receita
Corrente

Receita Corrente
Líquida

Receita de
Capital

Receita
orçamentária

2013

15.133.885

2.273.080

12.860.805

377.592

15.511.477

2014

15.272.948

2.368.705

12.904.243

243.619

15.516.567

2015

15.051.419

2.217.666

12.833.753

1.056.149

16.107.568

2016

15.705.713

2.357.318

13.348.394

191.125

15.896.837

2017

15.954.033

2.268.632

13.685.401

41.422

15.995.455

2018

17.086.080

2.335.274

14.750.806

852.070

17.938.150

2019

16.710.158

2.376.251

14.333.908

578.346

17.288.504

2020

16.560.902

2.155.666

14.405.236

496.819

17.057.721

53

CAGR
1,4%
1,3%
-0,8%
1,6%
4,0%
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

Na análise da participação das transferências constitucionais na composição da receita orçamentária,
observa-se elevado grau de dependência do município, uma vez que as transferências representaram
93,0% do total, na média de 2013 a 2020 (Tabela 24.1-2).
Apesar das transferências terem registrado crescimento real médio de 1,3% ao ano, esta dependência
impacta diretamente na oscilação do orçamento municipal que, após significativa alta em 2018,
apresentou queda nos dois anos subsequentes.
Tabela 24.1-2: Transferências Correntes e Receita Orçamentária, 2013 a 2020, em reais constantes de
2020
Ano
2013

Transferências
Receita Orçamentária
Correntes (A)
(B)
14.390.153
15.511.477

Razão
A/B
92,8%

2014

14.743.051

15.516.567

95,0%

2015

14.358.660

16.107.568

89,1%

2016

15.063.813

15.896.837

94,8%

2017

15.401.824

15.995.455

96,3%

2018

16.223.301

17.938.150

90,4%

2019

16.078.682

17.288.504

93,0%

2020

15.755.121

17.057.721

92,4%

CAGR
1,3%
1,4%
93,0%*
*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

53

Taxa de Crescimento Anual Composta (Compound Annual Growth Rate - CAGR)
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Pela ótica da arrecadação própria, importante variável para mensuração da capacidade de
investimentos de Miraselva, destaca-se a oscilação registrada entre 2013 e 2020, com significativas
quedas e altas anuais. Entretanto, o período apresentou elevação média de 8,5% das receitas
tributárias, favorecendo o aumento da participação destas entradas no orçamento municipal, ainda
que seu peso seja baixo.
Na média do período, a arrecadação tributária representou 3,0% da receita corrente, mantendo
tendência de elevação quando comparada à observada no início da série (2,7%).
Tabela 24.1-3: Relação da receita tributária com a receita corrente, 2013 a 2020, em reais constantes
de 2020

2013

Receita Tributária
(A)
403.855

Receita Corrente
(B)
15.133.885

Indicador
(A/B)
2,7%

2014

389.327

15.272.948

2,5%

2015

441.472

15.051.419

2,9%

2016

487.705

15.705.713

3,1%

2017

383.055

15.954.033

2,4%

2018

559.589

17.086.080

3,3%

2019

427.164

16.710.158

2,6%

2020

715.035

16.560.902

4,3%

Ano

CAGR
8,5%
1,3%
3,0%*
*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

A Tabela 24.1-4 detalha a composição dos principais tributos e taxas que Miraselva arrecadou entre
2013 e 2020, destacando as altas das contribuições (14,6% ao ano), do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU (9,6%) e do Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens – ITBI (9,2%).
Apesar do crescimento favorável, observa-se que a arrecadação do ITBI registrou forte oscilação a
partir de 2017, com significativas quedas e altas sequenciais.
Tabela 24.1-4: Histórico da receita tributária, por tipo de tributo, 2013 a 2020, em reais constantes de
2020

2013

49.004

28.825

154.186

54.910

25.781

Receitas
Próprias
312.705

2014

59.655

35.289

136.762

52.897

23.163

307.765

2015

61.511

84.918

156.631

55.270

4.571

2016

73.987

65.952

193.986

19.981

22.450

2017

69.956

41.393

63.473

41.291

41.523

Ano

IPTU

ISSQN
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Contribuições

Receitas
Tributárias
91.149
403.855
IRRF

81.562

389.327

362.900

78.571
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111.348
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2018

91.909

38.224

216.250

45.703

24.745

Receitas
Próprias
416.830

2019

81.524

38.425

57.995

43.696

48.029

269.669

157.495

427.164

2020

93.106

49.530

286.134

41.516

66.762

537.048

177.987

715.035

Ano

IPTU

ISSQN

ITBI

Taxas

Contribuições

Receitas
Tributárias
142.759
559.589
IRRF

CAGR
9,6%
8,0%
9,2%
-3,9%
14,6%
8,0%
10,0%
8,5%
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

Despesas municipais
Entre 2013 e 2020, Miraselva apresentou controle favorável da despesa orçamentária, ao registrar alta
anual média de 0,3%, inferior ao crescimento das receitas, passando de R$ 13,0 milhões para R$ 13,3
milhões no período analisado, conforme expresso na Tabela 24.2-1.
Destaca-se que as despesas correntes, que representam os gastos para custear os serviços públicos,
registaram queda de 0,2% ao ano, contribuindo para o controle do aumento dos gastos que, só não
teve resultado ainda mais satisfatório, devido à alta anual média de 8,8% das despesas de capital,
direcionadas para realização de investimentos.
Tabela 24.2-1: Participação das Despesas Correntes e de Capital em relação à Despesa Orçamentária,
2013 a 2020, em reais constantes de 2020

2013

Despesas
Correntes
12.001.379

92,2%

Despesas de
Capital
1.016.707

7,8%

Despesa
orçamentária
13.018.086

2014

12.289.396

95,3%

599.974

4,7%

12.889.370

100%

2015

12.061.052

86,6%

1.871.051

13,4%

13.932.103

100%

2016

12.632.660

92,9%

971.210

7,1%

13.603.870

100%

2017

12.006.087

95,6%

555.942

4,4%

12.562.029

100%

2018

13.240.393

86,4%

2.088.787

13,6%

15.329.181

100%

2019

13.365.622

91,8%

1.191.155

8,2%

14.556.777

100%

2020

11.832.224

88,9%

1.481.093

11,1%

13.313.317

100%

Ano

Part. %

Part. %

Part. %
100%

CAGR
-0,2%
91,2%*
5,5%
8,8%*
0,3%
100%*
*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

A Tabela 24.2-2 apresenta o comparativo da evolução da receita e despesa orçamentária, assim como
o resultado orçamentário do período, que destaca o crescimento das receitas (1,3% ao ano) superior
ao das despesas (0,3% ao ano), resultando em elevação média do superávit orçamentário (diferença
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entre receitas e despesas) de 6,0% ao ano, que passou de 2,5 milhões, em 2013, para R$ 3,7 milhões
em 2020.
A razão entre despesa e receita foi, na média do período, de 83,2%, alcançando o índice de 78,0% em
2020, o menor da série histórica observada. O equilíbrio orçamentário, que expressa a razão entre
superávit orçamentário e receita orçamentária, registrou índice de 22,0% em 2020, acima da média do
período, de 16,8%.
Tabela 24.2-2: Receitas, despesas e superávit orçamentário, 2013 a 2020, em reais constantes de 2020

2013

Receita
Orçamentária
15.511.477

Despesa
Orçamentária
13.018.085,58

2014

15.516.567

12.889.370,27

2.627.197,04

83,1%

16,9

2015

16.107.568

13.932.103,03

2.175.465,05

86,5%

13,5

2016

15.896.837

13.603.870,41

2.292.966,92

85,6%

14,4

2017

15.995.455

12.562.028,53

3.433.426,35

78,5%

21,5

2018

17.938.150

15.329.180,81

2.608.969,42

85,5%

14,5

2019

17.288.504

14.556.776,92

2.731.727,49

84,2%

15,8

2020

17.057.721

13.313.317,05

3.744.403,61

78,0%

22,0

Ano

Superávit
Despesa/Receita
Equilíbrio
Orçamentário
(%)
Orçamentário
2.493.391,19
83,9%
16,1

CAGR
1,4%
0,3%
6,0%
83,2%*
16,8*
*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

Indicadores de finanças públicas
A seguir será apresentada uma sequência de indicadores que refletem a saúde financeira do município
e sua capacidade de investimento.

24.3.1.

Indicador de Dependência

O Indicador de Dependência, demonstrado na Tabela 24.3.1-1, revela o quanto o município depende
das receitas transferidas pelos demais entes para cobrir a despesa orçamentária do município.
Este índice é dado pelo quociente entre receitas transferidas e despesa orçamentária. Quanto maior o
indicador, mais o município depende de transferências, principalmente do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), para arcar com suas despesas anuais.
Tal índice passou de 1,12, em 2013, para 1,19 em 2020, com média de 1,15% no período. Esta evolução
expressa que Miraselva aumentou sua dependência das transferências.
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Tabela 24.3.1-1: Indicador de Dependência, 2013 a 2020, em reais constantes de 2020

2013

Receita Transferida
(A)
14.592.830

Despesa Orçamentária
(B)
13.018.086

Indicador
(A/B)
1,12

2014

14.986.670

12.889.370

1,16

2015

15.414.808

13.932.103

1,11

2016

15.254.938

13.603.870

1,12

2017

15.401.824

12.562.029

1,23

2018

16.796.900

15.329.181

1,10

2019

16.616.527

14.556.777

1,14

2020

15.819.706

13.313.317

1,19

Ano

CAGR
1,2%
0,3%
1,15
*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

24.3.2.

Indicador de Financiamento dos Gastos

O Indicador de Financiamento dos Gastos, expresso na Tabela 24.3.2-1, demonstra o quanto a receita
tributária representa das despesas correntes. Quanto maior o número, maior a autonomia do
município para arcar com seus gastos.
Entre 2013 e 2020, a média do indicador foi de 3,8%, alcançando o patamar de 6,0% em 2020,
beneficiado pela retração da despesa e pelo acréscimo da receita tributária.
Tabela 24.3.2-1: Indicador de Financiamentos dos Gastos, 2013 a 2020, em reais constantes de 2020
Ano
2013

Despesa Corrente Receita Tributária
(A)
(B)
12.001.379
403.855

Indicador
(A/B)
3,4%

2014

12.289.396

389.327

3,2%

2015

12.061.052

441.472

3,7%

2016

12.632.660

487.705

3,9%

2017

12.006.087

383.055

3,2%

2018

13.240.393

559.589

4,2%

2019

13.365.622

427.164

3,2%

2020

11.832.224

715.035

6,0%

CAGR

-0,2%

8,5%

3,8%*

*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.
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24.3.3.

Indicador de Poupança

O Indicador de Poupança representa o déficit ou superávit público, constituindo-se como o quociente
entre a receita corrente e a despesa corrente. Índices superiores a “1” expressam cenários
superavitários, enquanto resultados inferiores a “1” expressam déficit público.
Entre 2013 e 2020, a poupança pública de Miraselva cresceu em média 6,1% ao ano, subindo de R$
3,1 milhões para R$ 4,7 milhões (Tabela 24.3.3-1). Este resultado positivo evidencia a maior
capacidade de realizar novos investimentos no município, a partir do momento em que há maior
geração de caixa nas contas públicas.
Tabela 24.3.3-1: Indicador de Poupança do município, 2013 a 2020, em reais constantes de 2020
Ano
2013

Receita Corrente Despesa Corrente
(A)
(B)
15.133.885
12.001.379

3.132.507

Indicador
(A/B)
1,26

Poupança

2014

15.272.948

12.289.396

2.983.552

1,24

2015

15.051.419

12.061.052

2.990.367

1,25

2016

15.705.713

12.632.660

3.073.053

1,24

2017

15.954.033

12.006.087

3.947.946

1,33

2018

17.086.080

13.240.393

3.845.687

1,29

2019

16.710.158

13.365.622

3.344.536

1,25

2020

16.560.902

11.832.224

4.728.678

1,40

CAGR
1,3%
-0,2%
6,1%
1,28*
*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021.
Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

24.3.4.

Indicador de Capacidade de Investimento

Por último, o Indicador de Capacidade de Investimento de Miraselva está composto na Tabela 24.3.41, que expressa as principais variáveis do balanço financeiro do município. A Capacidade de
Investimento54 do município é analisada pela diferença entre a Receita Efetiva55 e a somatória das
despesas correntes e dos gastos com amortização da dívida.
Entre 2013 e 2020, a receita efetiva do município aumentou 0,9% ao ano, ao passo que o total das
despesas correntes e amortizações recuaram, em média, 0,3% ao ano (Tabela 3.3.4-2), com impacto
positivo sobre a saúde financeira do município.

54
55

Capacidade de Investimento = Receita Efetiva – (Despesa Corrente + Amortização)
Receita Efetiva = Receita Corrente – Operações de Crédito
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A partir deste resultado, a capacidade de investimento de Miraselva subiu de R$ 2,9 milhões, em 2013,
para R$ 4,2 milhões em 2020, expansão média de 5,4% ao ano.
A relação entre Capacidade de Investimento e a Receita Efetiva aumentou de 19,4% para 26,3%, com
média de 20,8% no período em análise.
Tabela2 4.3.4-1: Capacidade de Investimento, 2013 a 2020, em mil reais constantes de 2020
Indicadores

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Receita Orçamentária

15.511,5 15.516,6 16.107,6 15.896,8 15.995,5 17.938,2 17.288,5 17.057,7

Receita Corrente

15.133,9 15.272,9 15.051,4 15.705,7 15.954,0 17.086,1 16.710,2 16.560,9

Transferência Corrente 14.390,2 14.743,1 14.358,7 15.063,8 15.401,8 16.223,3 16.078,7 15.755,1
Receita Efetiva

15.133,9 15.272,9 15.051,4 15.705,7 15.954,0 17.086,1 16.710,2 16.148,8

Despesa Corrente

12.001,4 12.289,4 12.061,1 12.632,7 12.006,1 13.240,4 13.365,6 11.832,2

Operações de Crédito
Investimentos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

412,1

822,4

432,5

1.725,5

800,5

306,3

2.016,2

1.079,4

1.412,8

Amortização da Dívida
194,3
167,4
145,6
170,7
249,6
72,6
111,8
68,3
Despesa corrente +
12.195,7 12.456,8 12.206,6 12.803,4 12.255,7 13.313,0 13.477,4 11.900,6
amortização
Capacidade de
2.938,2 2.816,1 2.844,8 2.902,3 3.698,3 3.773,1 3.232,8 4.248,2
Investimento (R$ mil)
Capacidade de
19,4%
18,4%
18,9%
18,5%
23,2%
22,1%
19,3%
26,3%
Investimento (%)
Investimento/receita
18,9%
18,1%
17,7%
18,3%
23,1%
21,0%
18,7%
24,9%
orçamentária (%)
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

A melhora da capacidade financeira refletiu na alta dos investimentos efetivamente realizados em
Miraselva, que registrou alta anual média de 8,0% em igual comparativo, totalizando R$ 1,4 milhão em
2020.
Tabela 24.3.4-2: Capacidade de Investimento, variação de indicadores 2013 a 2020
Indicadores
Receita Orçamentária

CAGR
2013-2020
1,4%

Receita Corrente

1,3%

Transferência Corrente

1,3%

Receita Efetiva

0,9%

Despesa Corrente
Operações de Crédito
Investimentos
Amortização da Dívida
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Despesa corrente + amortização

-0,3%

Capacidade de Investimento

5,4%

Capacidade de Investimento (%)

20,8%*

Investimento/receita orçamentária (%)

20,1%*

*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

A Figura 24.3.4-1 ilustra o comparativo da capacidade de investimento, absoluta (R$ mil) e relativa (%),
e os investimentos efetivamente realizados no município, sendo possível observar que os últimos
quatro anos da série (2017-2020) tiveram resultados superiores aos quatro anos anteriores (20132016).
Estes resultados evidenciam a melhora da capacidade de investimento do município, sendo fator
importante para a implantação das ações previstas no Plano Diretor Municipal.

R$ mil

Figura 24.3.4-1: Capacidade de investimento e investimentos efetivamente realizados em Miraselva,
de 2013 a 2020, em mil reais constantes de 2020
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Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 245

24.3.5.

Indicador de Capacidade de Endividamento

De acordo com o art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, os municípios não poderão
registrar Dívida Consolidada Líquida (DCL)56 em proporção superior a 120% da Receita Corrente Líquida
(RCL), sendo estabelecido o patamar superior a 108% como um nível de alerta do endividamento.
Segundo o histórico do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) divulgado pelo Siconfi, Miraselva mantém seu
endividamento significativamente inferior ao limite máximo permitido, tendo o maior percentual
registrado em 2016, quando a razão DCL/RCL alcançou 31,5%, conforme destacado na Tabela 243.3.51.
A partir de 2017, o município melhorou seus indicadores de endividamento, ao reduzir o montante
das dívidas e aumentar seu caixa disponível, fazendo com que a razão DCL/RCL fosse de -9,3% em 2020,
ou seja, o município possui mais recursos em caixa do que o montante de sua dívida.
Tabela 24.3.5-1: Limites de endividamento máximo permitido, nível de alerta e endividamento
observado em Miraselva, de 2015 a 2020
Indicadores

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% Máximo permitido

120%

120%

120%

120%

120%

120%

% Em nível de alerta

108%

108%

108%

108%

108%

108%

% Observado
14,2%
31,5%
-2,0%
-3,7%
-6,1%
-9,3%
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

A Figura 24.3.5-1 expressa a evolução da capacidade máxima de endividamento permitida para o
município de Miraselva, em termos constantes, assim como a projeção para 2032, lastreada nas taxas
médias de crescimento anual da RCL, entre 2013 e 2020.

56

A DLC é composta pela Dívida Consolidada (DC), que expressa as obrigações financeiras do ente da Federação assumidas
em contratos superiores a 12 meses, deduzida da disponibilidade de caixa do município.
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R$ Milhões

Figura 24.3.5-1: Capacidade de endividamento municipal* e Dívida Consolidada Líquida (DCL) de
Miraselva, de 2015 a 2020 e projeção para 2032, em mil reais constantes de 2020
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*O ano de 2032 é uma projeção baseada no CAGR observado entre 2013 e 2020
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

24.3.6.

Capacidade global de investimentos

Para uma análise estendida da capacidade de investimento do município, a Tabela 24.3.6-1 destaca a
capacidade de investimentos com recursos orçamentários e o limite de endividamento possível pela
Resolução do Senado Federal Nº 40, sendo que, para o ano de 2020, o município apresentou R$ 4,2
milhões em recursos orçamentários e capacidade de endividamento de R$ 17,3 milhões, totalizando
R$ 21,5 milhões.
A partir das taxas médias de crescimento registradas nos últimos anos, infere-se que, mantido o
histórico recente, Miraselva alcançaria capacidade de investimentos de R$ 29,0 milhões, considerando
seus recursos orçamentários e seu limite de endividamento.
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Tabela 24.3.6-1: Capacidade de investimento com recursos orçamentários e limite de endividamento,
2013 a 2020 e projeção para 2032, em R$ mil reais constantes
Indicadores
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2032*
Capacidade de investimento
2.845
2.902
3.698
3.773
3.233
4.248
7.993
com recursos orçamentários
Capacidade de
15.406
16.879
16.426
17.701
17.201
17.283
20.992
endividamento
Capacidade global de
18.250
19.782
20.124
21.474
20.434
21.531
28.984
investimentos
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.

Considerações
Após a análise dos principais aspectos das receitas, despesas e indicadores das finanças públicas
municipais, cabe destacar os resultados mais significativos extraídos a partir dos balanços das contas
públicas de Miraselva:
•

A receita orçamentária apresentou ganhos reais entre 2013 e 2020, com taxa de crescimento anual
médio de 1,4%;
O município possui elevada dependência das transferências constitucionais, que representaram,
em média, 93,0% da receita orçamentária;
Apesar da significativa expansão das receitas tributárias, com crescimento médio de 8,5% ao ano,
estes recursos registraram forte oscilação no período analisado e sua participação na composição
das receitas correntes ainda é baixa, limitando a autonomia de Miraselva na geração de receitas
próprias;
O município obteve eficiente controle da despesa orçamentária, ao registrar crescimento médio
anual de 0,3%, inferior ao crescimento das receitas, o que favoreceu o superávit orçamentário;
A ampliação do superávit orçamentário permitiu o aumento da capacidade de investimento do
município, ainda que este indicador permaneça baixo, em termos absolutos;
A partir do maior superávit orçamentário e da maior capacidade de investimento de Miraselva, os
investimentos efetivamente realizados cresceram 27,3% na somatória de 2017 a 2020, comparado
com os quatro anos anteriores (2013 a 2016), ao passarem de R$ 3,8 milhões para R$ 4,8 milhões;
O endividamento municipal se manteve em níveis expressivamente inferiores aos permitidos por
lei, assegurando boa capacidade de captação de recursos financeiros;
Com estes resultados, entende-se que, mantendo-se o eficiente controle sobre a despesa
orçamentária, o município terá melhores condições de implantar as ações decorrentes do Plano
Diretor Municipal; e

•
•

•
•
•

•
•

•

Contudo, deve ser reforçado que os impactos fiscais decorrentes da pandemia de Covid-19 ainda
não são plenamente conhecidos e adicionam risco para a manutenção do adequado balanço
orçamentário municipal.
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25. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EXISTENTES
Segundo Art. 43 do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) os instrumentos legais para
garantir a gestão democrática da cidade são:
•
•
•
•

Órgãos colegiados;
Realização de debates, audiências públicas e consultas públicas;
Conferências para os assuntos de interesse urbano; e
Iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

Dentre eles, os Conselhos Municipais são os veículos mais apropriados para a tradução do anseio
popular e para o controle social da gestão pública. Com integrantes da sociedade civil e do poder
público, constituem-se como meios mais efetivos para tratar dos assuntos de interesse coletivo e
enfrentamento dos desafios que o desenvolvimento e o crescimento urbano apresentam.
Diante deste contexto, a Lei Municipal nº 601/2018 trata da organização administrativa do Poder
Executivo de Miraselva e indica, em seu Art. 19, os órgãos colegiados que devem atuar no controle das
políticas setoriais e orçamentárias das diversas áreas do município, conforme detalha o Quadro 25.11.
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Quadro 25.1-1: Conselhos Municipal de Miraselva
Conselho
Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação –
FUNDEB
Lei Municipal nº 638/2021

Área de atuação

Natureza

Atribuição geral

Educação

Deliberativo

Acompanhar a aplicação
dos recursos federais
transferidos para a
educação

Conselho Municipal da Saúde
(Lei Municipal nº 415/2009,
alterada pela Lei Municipal nº
569/2017)

Saúde

Deliberativo,
normativo, fiscalizador,
consultivo

Acompanhar, controlar e
avaliar a política
municipal de saúde

Conselho Municipal de
Assistência Social

Assistência Social

Sem regulamentação expressa

Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente
(Lei Municipal nº 304/2001)

Conselho Municipal da Educação
(Lei Municipal nº 637/2021)
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Assistência Social

N/D

N/D

Educação

Consultivo,
deliberativo,
propositivo,

Assegurar a participação
da sociedade na
formulação e

Composição
Representantes do Poder Executivo Municipal (sendo
ao menos um da Sec. Municipal de Educação), dos
professores da educação básica pública, dos diretores
da educação básica pública, dos servidores técnicoadministrativos das escolas básicas públicas, de pais
de alunos da educação básica pública, representantes
dos estudantes da educação básica
Última nomeação: Decreto nº 22/2021
Até dezembro/2022
Representantes do prestador do SUS, entidades de
usuários do SUS, trabalhador do SUS e Poder
Executivo
Última nomeação: Decreto nº 10/2019
Até março de 2023

Representante da sec. de educação, de saúde, de
assistência social, de finanças, pastoral da criança,
associação de pais, mestres e funcionários
Última nomeação: Decreto nº 03/2020
Até janeiro/2023
Representantes do Poder Executivo, Legislativo, Sec.
de Educação, Diretores Escolares, corpo docente da
rede municipal de educação, pais de alunos da rede
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Conselho

Área de atuação

Natureza
normativo, mobilizador
e fiscalizador

Atribuição geral
acompanhamento das
políticas para a educação

Conselhos Escolares
(Lei Municipal nº 617/2019)

Educação

Consultiva, normativa,
deliberativa e fiscal

Garantir a participação
da comunidade escolar
na definição do Projeto
Político Pedagógico de
cada Unidade Escolar do
município

Conselho Municipal de
Alimentação Escolar
(Lei Municipal nº 421/2009)

Educação

N/D

N/D

Conselho Municipal dos Direitos
das Pessoas com Deficiência
(Lei Municipal nº 539/2018)

Educação

Assessoramento,
consultivo,
deliberativo,
controlador das ações

Conselho Municipal de
Desenvolvimento
(Lei Municipal nº 417/2009)

Sem regulamentação expressa
(Obs. A Lei Municipal nº 417/2009 – PDM não
define a área de atuação nem a natureza do
Conselho Municipal de Desenvolvimento)

Acompanhar a Política
Municipal dos Direitos
das Pessoas com
Deficiência
Acompanhar e fiscalizar
as ações do Plano
Diretor Municipal de
Miraselva
Promover e fortalecer a
participação da
sociedade civil
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Composição
municipal de educação, conselhos escolhas
municipais, conselho tutelar
Última nomeação: Decreto nº 30/2021
Até maio/2023
Representante nato (diretor de educação) e
representantes da equipe pedagógica, corpo docente,
funcionários, estudantes, pais de alunos ou
responsáveis, comunidade local
Ultimas nomeações: Decreto nº 26/2020 (para a
CMEI Reino Pequeno); Decreto nº 27/2020 (Escola
Municipal Monteiro Lobato)
Representantes do poder executivo municipal, dos
professores, dos pais de alunos e da sociedade civil
Última nomeação: Decreto nº 45/2017
Até agosto/2021
Representantes da sec. de educação e cultura, saúde,
assistência social, da sociedade civil e da comunidade
Última nomeação: Decreto nº 30/2021

Sem regulamentação expressa
(Obs. A Lei Municipal nº 417/2009 – PDM não define a
composição do Conselho Municipal de
Desenvolvimento)
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Conselho

Conselho Municipal de Habitação
de Interesse Social – CMHIS
(Lei Municipal nº 608/2019)

Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural
Sustentável – CMDRS
(Lei Municipal nº 590/2018)

Conselho Municipal de Direto da
Pessoa Idosa
(Lei Municipal nº 578/2017)

Área de atuação

Natureza

Assistência Social

Deliberativo,
consultivo, normativo
fiscalizador

Não especificado

Consultivo, orientativo,
deliberativo e
fiscalizador

Assistência Social

Deliberativo

Atribuição geral
Acompanhar as políticas,
planos e programas para
produção de moradia e
de curadoria dos
recursos a serem
aplicados
Acompanhar e avaliar a
Polícia Municipal de
Habitação
Acompanhar a Política
Municipal de
Desenvolvimento Rural
de Miraselva
Formular e controlar as
políticas e ações
voltadas para a pessoa
idosa no âmbito do
Estado/Município

Composição

Representantes de entidades populares, entidades
gerais do movimento social e/ou associações
comunitárias/moradores, central sindical ou sindicato
de trabalhadores, entidade empresarial, poder
legislativo, poder executivo (sendo assistência social,
finanças)

Representantes de agricultores familiares, órgão
público vinculado ao desenvolvimento rural,
sociedade civil organizada, assistência técnica
(EMATER) e câmara de vereadores
Representantes da sec. de assistência social, de
saúde, de educação, entidades não governamentais
da sociedade civil atuantes na temática, sindicato
e/ou associação de aposentados, organização de
grupo ou movimento da pessoa idosa, entidades
Última nomeação: Decreto nº 04/2020

N/D: Legislação não disponível.
Fonte: Portal da Transparência – Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2021
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Observa-se que o município apresenta 12 Conselhos Municipais instituídos, dos quais:
•

Dois não foram regulamentados por lei específica – Conselho Municipal de Assistência Social,
Conselho de Desenvolvimento Municipal57; e
Dois estão inativos, pois seus membros ainda não foram nomeados por ato administrativoConselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Conselho Municipal de Habitação de
Interesse Social.

•

Ressalta-se que os demais conselhos encontram-se ativos, atuando de forma indireta no
desenvolvimento urbano municipal de Miraselva, cujas ações estão concentradas nas políticas
setoriais de saúde, educação e desenvolvimento social (com foco nas crianças, adolescentes, idosos e
pessoas com deficiência).
Por fim, cumpre destacar que a ausência de regulamentação do Conselho de Desenvolvimento
Municipal impacta sobremaneira no controle social da gestão e do planejamento urbano e territorial
de Miraselva, não havendo fiscalização nem acompanhamento do cumprimento dos objetivos e das
ações propostas pelo Plano Diretor e pelas legislações correlatas. Reforçando esta análise, a Prefeitura
Municipal informou que as legislações que alteram o perímetro urbano de Miraselva (Leis Municipais
nº 616/2019 e nº 627/2020) e, consequentemente, o Plano Diretor, foram aprovadas pela Câmara
Municipal sem a apreciação da sociedade civil, conforme preconiza o Estatuto da Cidade (Lei Federal
nº 10.257/2001, art. 43).

57

Segundo o parágrafo único do Art. 64 do Plano Diretor Municipal de Miraselva (Lei Municipal nº 417/2009), o Conselho de
Desenvolvimento Municipal deveria ser criado até dezembro de 2009, porém o tema não foi objeto de regulamentação pelo
Poder Público Municipal.
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26. SÍNTESE DA ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA
A consolidação da Análise Temática Integrada tem como objetivo oferecer um panorama técnico sobre
os principais aspectos que permeiam, condicionam e interferem no desenvolvimento do município de
Miraselva. Com base nestes aspectos, este capítulo é dedicado à síntese da leitura do município, a qual
será estruturada utilizando o método SWOT, uma abreviação em inglês de Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.
A metodologia utilizada consiste numa técnica de investigação social a qual envolve ferramentas de
gestão e planejamento, que permitem aos tomadores de decisões conhecerem as variáveis que
influenciam o atingimento de dado objetivo. A identificação e avaliação das potencialidades e
condicionantes do desenvolvimento municipal facilita a definição de estratégias para o propósito,
tendo em vista o horizonte de planejamento de 10 anos.
A análise SWOT, segundo Fernandes et al (2015)58, compreende os seguintes aspectos:
•

Força: variável controlável, que proporciona vantagem ao atingimento do objetivo final do
planejamento estratégico;
Fraqueza: situação não favorável, porém, de controle interno à gestão que, caso não seja contida
ou moderada, poderá proporcionar uma desvantagem para alcance da meta;
Oportunidade: variável externa à gestão, que não está sob seu controle, mas que pode favorecer
o ambiente interno, podendo até ser potencializada pelo mesmo;
Ameaça: condicionante exercida por um ambiente externo, que não possui controle gerencial, e
que cria obstáculos a serem superados ou contidos.

•
•
•

A Figura 26-1 ilustra de forma simplificada a análise SWOT.

58

Fernandes, Isac Gabriel Martins, et al. "Planejamento estratégico: análise SWOT." Revista Conexão Eletrônica das
Faculdades Integradas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. 2015. (pág. 7) Disponível em: <
http://revistaconexao.aems.edu.br/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=
1362>. Acesso em jul/2021.
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Figura 26-1: Representação da matriz SWOT

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

O Quadro 26-1 apresenta o resultado da síntese da ATI de Miraselva na Matriz SWOT.
Quadro 26-1: Síntese da Análise Temática Integrada de Miraselva
•
•
•
•
•

FORÇAS

•
•

•
•

•

Disponibilidade e oferta de equipamentos públicos (educação, saúde, assistência social,
esporte, lazer) atendem à demanda da população
Altos índices de atendimento de água, coleta de resíduos sólidos e iluminação pública
Ocupação urbana é compacta, garantindo o aproveitamento da infraestrutura instalada
Vetores de expansão se situam em áreas com condições físicas e ambientais favoráveis a
ocupação antrópica
Instituição de políticas destinadas à diversificação da econômica local, por meio da criação do
Programa de Desenvolvimento – PRODEM e desapropriação com recurso próprio (no valor de
R$ 151.148,00) de área específica para implantação de Distrito Industrial, ainda que recentes
Principal uso permitido pela LUOS (Lei Municipal nº 440/2010) na área urbana é o residencial,
o que condiz com a realidade local
Desapropriação com recurso próprio (no valor de R$ 200.000,00) de área específica para
implantação de empreendimento de interesse social em parceria com a COHAPAR, com intuito
de atender ao déficit habitacional de Miraselva, cujo projeto ainda está em fase de elaboração
pela municipalidade
Sistema viário urbano bem dimensionado e com calçadas adequadas que atendem requisitos
mínimos de acessibilidade
Crescimento da capacidade de investimento de Miraselva nos últimos anos, assim como
manutenção de satisfatório nível de endividamento, garantindo condições financeiras para
implantar as ações decorrentes do Plano Diretor Municipal
Existência de oito conselhos municipais regulamentados e atuantes, os quais se constituem
como instrumentos de controle social no planejamento e execução de políticas setoriais (saúde,
educação e desenvolvimento social)
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•
•
•
•
•

FRAQUEZAS

•

•

•
•

OPORTUNIDADES

•

•

•

Ausência de coleta e tratamento de efluentes impõe a utilização de métodos alternativos para
o esgotamento sanitário (alta presença de fossas sépticas e rudimentares)
Economia pouco diversificada, dependente da agropecuária e da administração pública para
geração de emprego e renda
Ausência de Política de Desenvolvimento Rural, com foco na criação de programas e ações
voltadas à manutenção da população no campo e à diversificação das culturas
Ausência de base cartográfica em escala adequada à nível municipal para acompanhamento e
fiscalização da proteção das áreas de preservação e dos recursos hídricos
Área de abrangência do Centro Municipal de Educação Infantil Reino Pequeno não atinge os
vetores residenciais de expansão urbana
Política urbana expressa pelo Plano Diretor (Lei Municipal nº 417/2009) e as legislações de
ordenamento territorial (LUOS – Lei Municipal nº 440/2010) e de sistema viário ( Lei Municipal
nº 492/2013) apresentam propostas genéricas e indicadores que não consideram o cenário
urbano-institucional de Miraselva, dificultando sua aplicação
Existência de “cinturão verde”, com objetivo de proteger o espaço urbano de culturas
poluidoras e perigosas a população da cidade, delimitado como Macrozona de Proteção da
Área Urbana no PDM, apresenta definições distintas (ora 30 metros ora 3 km) e ausência de
demarcação da Macrozona de Preservação Permanente refletem na dificuldade de gestão
destes territórios
Código de Obras é robusto, porém complexo, apresentando detalhes que podem impactar na
agilidade da aprovação de projetos no município
247 famílias registradas no Cadastro Habitacional da COHAPAR para Miraselva, em 2019, as
quais se encontram atualmente morando de aluguel ou em áreas rurais da localidade
Ausência de regulamentação específica do Conselho Municipal de Desenvolvimento demonstra
a carência de prioridade no planejamento e gestão urbana do município e impacta no controle
social do tema em Miraselva – à exemplo das alterações de perímetro urbano ocorridas em
2019 e 2020

Participação em Consórcios Intermunicipais voltados a garantir a prestação de importantes
serviços públicos para a população de Miraselva, apoiada nos equipamentos e nas
infraestruturas disponíveis na região de entorno do município
Possibilidade de participar em novos programas estaduais de incentivo aos
empreendedorismo, a exemplo do Jovem Empreendedor
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•

AMEAÇAS

Miraselva não absorve nem gera influência sobre os demais municípios da Região
Metropolitana de Londrina, na qual se insere
•
Pouca integração regional, dada por apenas um acesso viário (PR-534)
•
Atratividade e proximidades dos municípios de caráter metropolitano reforça o processo de
migração e o esvaziamento populacional observado nas últimas décadas em Miraselva
•
Forte presença da monocultura da cana-de-açúcar diminui a biodiversidade e impacta na
estrutura fundiária rural e na economia local- atrelada às oscilações de mercado desta cultura
•
Empobrecimento da população e queda dos repasses das transferências voluntárias
(estaduais) devido à crise econômica provocada pela Pandemia do Covid-19, com impacto na
arrecadação tributária
Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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27. OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
A leitura realizada no capítulo precedente permitiu identificar a situação atual do município, seus
vetores e vocações, cuja apropriação é necessária para a formulação de objetivos, diretrizes e
propostas para uma cidade sustentável, compatível com a realidade de Miraselva - temática objeto
da 3ª Fase do projeto de revisão do Plano Diretor Municipal.
Adicionalmente, as próximas etapas deverão ser construídas considerando os objetivos para o
desenvolvimento municipal, baseados nos conceitos apresentados no Quadro 27-1, com foco na
garantia dos direitos contidos na Agenda 2030 e na Nova Agenda Urbana, referências para: “Inovação,
Inteligência e Sustentabilidade das Cidades”.
Quadro 27-1: Conceitos e Objetivos para desenvolvimento municipal de Miraselva

CONCEITOS

OBJETIVOS
Garantia do pleno desenvolvimento socioeconômico do município de forma
justa e ambientalmente equilibrada, de modo a:
•
•

CIDADE
SUSTENTÁVEL

•
•
•

•

Promover o melhor uso dos recursos naturais e valorizar o bioma local
Otimizar o uso das infraestruturas urbanas, estimulando a ocupação
compacta
Universalizar a infraestrutura de saneamento básico, priorizando a
implantação da rede de coleta e tratamento de esgoto
Induzir o adensamento de modo qualificado, a partir da infraestrutura
urbana disponível ou projetada
Investir na mobilidade de acordo com a pirâmide de prioridade:
pedestres, ciclistas, transporte coletivo, transporte de cargas e
auto/moto.
Combinar as funções urbanas, estimulando o uso misto (habitação,
comércio e serviços)

Competitividade e prosperidade, com base nos seguintes aspectos:
•

CIDADE
INTELIGENTE

•

•
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rural, a implantação da atividade industrial e o setor de comércio e
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Tornar mais ágil a abertura e regularização de negócios usando
tecnologia e criar benefícios para empresas baseadas nos setores
portadores de futuro
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•

Ordenar, monitorar e controlar o uso do solo, evitando conflitos,
impermeabilidade excessiva e poluição e degradação ambiental e das
áreas urbanizadas

Priorizar a função da cidade e a função social da propriedade, cujos
princípios são:

CIDADE
INOVADORA

•
•
•
•
•

Integrar o uso do solo e o sistema de transporte
Criar rotas acessíveis, fomentando o percurso a pé
Ampliar o acesso aos equipamentos e áreas públicas
Garantir o controle social nas atividades de planeamento da cidade
Superar as desigualdades territoriais e sociais

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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29. APRESENTAÇÃO (3ª FASE)
Em atendimento ao Contrato nº 39/2020, o presente relatório tem como objetivo apresentar as
Diretrizes e Propostas para uma Miraselva Sustentável e será estruturado conforme segue:
i.

(Re)ordenamento territorial, considerando a realidade diagnosticada e os objetivos definidos na
Parte 3 da 2ª Fase do projeto, compreendendo a (re)definição do macrozoneamento municipal,
do perímetro urbano (incluindo as áreas de expansão urbana), do uso e ocupação do solo e do
zoneamento – com destaque para o desenvolvimento de atividades econômicas, do sistema
viário e do parcelamento do solo urbano;
ii. Propostas para garantia dos direitos à cidade sustentável, por meio da definição de propostas
específicas, considerando a realidade diagnosticada e os objetivos definidos na Parte 3 da 2ª Fase
do projeto, forma a garantir os direitos à terra urbana, moradia, saneamento ambiental,
infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer;
iii. Instrumentos urbanísticos, com base no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e outros
como concessão especial para fins de moradia, concessão do direito real de uso, demarcação
urbanística, que poderão ser aplicáveis à realidade municipal, podendo ser utilizados para intervir
na realidade local conforme os objetivos, diretrizes e propostas definidas, visando o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, incluindo a delimitação
das áreas onde estes serão aplicados.
Adicionalmente, integra este documento o Relatório de Atividades, com o registro dos eventos
realizados durante esta fase.

Metodologia
O Plano Diretor se constitui como instrumento básico da política urbana do município, visando ordenar
o desenvolvimento físico-espacial da cidade, em harmonia com os recursos naturais e as funções
sociais, econômicas, paisagísticas, históricas, fiscais, financeiras e administrativas, garantindo o bemestar de seus habitantes e a conservação do meio ambiente natural e construído.
Com base nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº
10.257/2001) estabeleceu diretrizes gerais da Política Urbana, com destaque para (Art. 2º):
•

•

Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho
e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
Gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano;
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•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das
atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos
interesses e necessidades da população e às características locais;
Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis
urbanos; a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; o parcelamento do solo, a
edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; a instalação de
empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a
previsão da infraestrutura correspondente; a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte
na sua subutilização ou não utilização; a deterioração das áreas urbanizadas; a poluição e a
degradação ambiental; a exposição da população a riscos de desastres;
Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;
Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis
com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob
sua área de influência;
Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos
aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de
bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais;
Recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis
urbanos;
Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante
o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação,
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais;
Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com
vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;
Estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas
operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos
ambientais e a economia de recursos naturais;
Garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências
internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos
trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação,
iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados.

O PDM de Miraselva (Lei Municipal nº 417/2009) estruturou os objetivos e as diretrizes da Política
Urbana em eixos estratégicos, sendo eles:
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i.
•
•

•
ii.
•
•
•
•
iii.
•
•
•
iv.
v.
•

•

Proteção e Preservação Ambiental e Cultura:
Proteger e preservar o patrimônio ambiental e cultural do município;
Garantir a preservação da história do Município de Miraselva, suas manifestações artísticas, suas
unidades arquitetônicas de interesse de preservação, seus interesses paisagísticos e urbanísticos
e seu patrimônio ambiental; e
Preservar as raízes e a história do município, intensificando com isso a qualidade de vida dos seus
habitantes.
Desenvolvimento Econômico e Social:
Desenvolver e ampliar as atividades econômicas do município na implantação de novas indústrias,
comércios e serviços;
Buscar soluções viáveis e criativas ao desenvolvimento social e consequente aumento na
qualidade de vida da população do município de Miraselva;
Conter a diminuição da população municipal; e
Gerar emprego e renda.
Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática:
Promover a estruturação da Prefeitura com profissionais capacitados, maquinário, softwares de
georreferenciamento e legislação básica;
Incentivar a participação da população em todos os processos e decisões que visem o
desenvolvimento municipal; e
Promover reuniões e divulgar as decisões de forma transparente, a fim de gerar uma gestão ágil e
moderna.
Serviços Públicos, Infraestrutura e Saneamento Ambiental (não foram estabelecidos objetivos
para este eixo);
Ordenamento Territorial:
Fixar regras de ordenamento territorial nas macrozonas e zonas urbanas a fim de garantir a
inclusão social e implementando os instrumentos de políticas públicas fixadas na Lei Federal nº
10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e demais instrumentos legais e ambientais que tratam do uso e
ocupação do solo urbano e rural; e
Fixar normas e regras para uso e ocupação do solo municipal e urbano, visando melhorar a
qualidade de vida e o meio ambiente do município.

Diante do arcabouço técnico e jurídico apresentado acima, a construção da revisão do Plano Diretor
Municipal de Miraselva será pautada nos objetivos para o desenvolvimento municipal, conforme
conceitos apresentados no Quadro 29.1-1, com foco na garantia dos direitos contidos na Agenda 2030
e na Nova Agenda Urbana, referências para: “Inovação, Inteligência e Sustentabilidade das Cidades”.
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Quadro 29.1-1: Conceitos e Objetivos para desenvolvimento municipal de Miraselva

CONCEITOS

OBJETIVOS
Garantia do pleno desenvolvimento socioeconômico do município de forma
justa e ambientalmente equilibrada, de modo a:
•
•

CIDADE
SUSTENTÁVEL

•
•
•

•

Promover o melhor uso dos recursos naturais e valorizar o bioma local
Otimizar o uso das infraestruturas urbanas, estimulando a ocupação
compacta
Universalizar a infraestrutura de saneamento básico, priorizando a
implantação da rede de coleta e tratamento de esgoto
Induzir o adensamento de modo qualificado, a partir da infraestrutura
urbana disponível ou projetada
Investir na mobilidade de acordo com a pirâmide de prioridade:
pedestres, ciclistas, transporte coletivo, transporte de cargas e
auto/moto.
Combinar as funções urbanas, estimulando o uso misto (habitação,
comércio e serviços)

Competitividade e prosperidade, com base nos seguintes aspectos:
•

CIDADE
INTELIGENTE

•

•
•

Fomentar a diversidade da economia, apoiando o desenvolvimento
rural, a implantação da atividade industrial e o setor de comércio e
serviços
Tornar mais ágil a abertura e regularização de negócios usando
tecnologia e criar benefícios para empresas baseadas nos setores
portadores de futuro
Estimular a oferta de habitação de interesse social, visando reduzir o
déficit habitacional existente
Ordenar, monitorar e controlar o uso do solo, evitando conflitos,
impermeabilidade excessiva e poluição e degradação ambiental e das
áreas urbanizadas

Priorizar a função da cidade e a função social da propriedade, cujos
princípios são:

CIDADE
INOVADORA

•
•
•
•
•

Integrar o uso do solo e o sistema de transporte
Criar rotas acessíveis, fomentando o percurso a pé
Ampliar o acesso aos equipamentos e áreas públicas
Garantir o controle social nas atividades de planeamento da cidade
Superar as desigualdades territoriais e sociais

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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30. (RE) ORDENAMENTO TERRITORIAL
O presente capítulo tem como objetivo descrever as ferramentas voltadas ao (re)ordenamento da
produção do espaço urbano e rural de Miraselva, considerando as seguintes unidades de
planejamento:
•
•
•
•
•

Macrozoneamento Municipal;
Perímetro Urbano (incluindo as áreas de expansão urbana);
Zoneamento Urbano (incluindo o uso e ocupação do solo);
Estruturação viária; e
Parcelamento do solo.

Macrozoneamento Municipal
O Macrozoneamento é o primeiro nível de aproximação e caracterização do território,
compreendendo a divisão espacial de todo o município. Constitui-se como referência espacial para a
definição de áreas destinadas aos usos urbanos e rurais, delimitadas a partir da percepção das
características tendenciais de ocupação e das vocações identificadas na localidade.
Dessa forma, propõe-se que o território de Miraselva seja (re)divido em:
i. Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MZDR);
ii. Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN);
iii. Macrozona de Proteção Urbana (MZPU); e
iv. Macrozona Urbana (MZU).
A seguir serão apresentadas as descrições e os objetivos específicos de cada macrozona, refletindo no
território as estratégias da revisão Plano Diretor.

30.1.1.

Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MZDR)

A MZDR abrange as áreas de produção agrícola, majoritariamente ocupadas por lavouras temporárias
(cana-de-açúcar) e por pastagem para a pecuária.
Neste contexto, ficam definidos os seguintes objetivos e função social para a MZDR:
•
•

Compatibilizar o uso e a ocupação agropecuária com a proteção ambiental;
Promover a cidadania e a qualidade de vida da população rural, estimulando à permanência dos
trabalhadores agrícola, notadamente na Vila Rural;
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•
•

•

•
•

Incentivar a diversificação produtiva rural, diminuindo a dependência da monocultura da cana-deaçúcar;
Monitorar o manejo do solo no plantio da cana-de-açúcar, especialmente no que se refere às
técnicas agrárias de fertirrigação, de queimadas e de preparo de terreno mecanizado, bem como
à sua localização nas proximidades da cidade, a fim de evitar a poluição na área urbana, o
desencadeamento de processos erosivos e a contaminação dos aquíferos pelo uso inadequado de
agrotóxicos;
Fomentar a assistência técnica e a extensão rural, com vistas à aplicação de novas técnicas e
tecnologias que combinem a produção agrícola e a manutenção da vegetação nativa e a redução
do uso de agrotóxicos;
Criar um calendário de manutenção das estradas rurais, garantindo boas condições de segurança
e trafegabilidades; e
Proibir o parcelamento do solo com características urbanas, devendo ser respeitado o módulo
rural definido pelo INCRA (3ha).

30.1.2.

Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN)

A MZCAN engloba as Áreas de Preservação Permanente (APP) dos cursos d’água e nascentes e as áreas
de Reserva Legal, em conformidade com o Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), bem
como as porções territoriais recobertas por Florestas Naturais e Várzeas, com base no Relatório de
Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra da Base Integrada do Estado do Paraná (IAT, 2012).
Neste contexto, ficam definidos os seguintes objetivos e função social para a MCAN:
•
•
•

•

Preservar os recursos naturais, em especial aqueles relacionados à proteção do solo, dos cursos
d’água e dos fragmentos de vegetação nativa;
Valorizar o bioma local e sua diversidade de flora e fauna, realizando estudos para embasar a
implementação de Unidades de Conservação sobre áreas de relevância ambiental;
Promover intensa fiscalização ambiental, a fim de evitar usos incompatíveis, desmatamento,
assoreamento de cursos d'água, deposição de resíduos sólidos e efluentes líquidos, despejo de
agrotóxicos e demais atividades causadoras de degradação no meio ambiente natural; e
Respeitar as determinações da legislação ambiental previstas nas diversas esferas públicas.

30.1.3.

Macrozona de Proteção Urbana (MZPU)

A MZPU é constituída por uma faixa de 30 metros de largura no entorno da MZU/Perímetro Urbano
de Miraselva.
Neste contexto, ficam definidos os seguintes objetivos e função social para a MZPU:
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•
•

Controlar o uso do solo, proibindo as atividades de cana-de-açúcar, a fim de evitar a poluição na
área urbana; e
Promover intensa fiscalização ambiental, a fim de evitar o uso proibido.

30.1.4.

Macrozona Urbana (MZU)

A MZU coincide com o Perímetro Urbano de Miraselva, correspondendo às áreas cuja urbanização está
consolidada, com predominância da ocupação residencial e institucional, bem como a presença de vias
arteriais; e aos vetores de crescimento e de expansão urbana.
Neste contexto, ficam definidos os seguintes objetivos e função social para a MZU:
•

•
•
•
•
•

Condicionar o crescimento urbano à capacidade de oferta de equipamentos comunitários e
infraestrutura urbana, com foco na manutenção dos altos índices de atendimento de água, coleta
de resíduos sólidos, iluminação pública, drenagem urbana, pavimentação e telecomunicação,
orientando o processo de expansão urbana;
Universalizar o saneamento básico na área urbana, notadamente a coleta e o tratamento do
esgoto;
Incentivar a ocupação dos vazios urbanos de modo qualificado, estimulando a urbanização
compacta e evitando a ociosidade ou a sobrecarga dos investimentos públicos;
Estimular a realização de percursos curtos a pé ou por meio de veículos não motorizados;
Oferecer condições para o desenvolvimento da atividade industrial, com potencial de dinamizar a
economia local, de forma ambientalmente equilibrada e urbanisticamente ordenada; e
Proteger e melhorar a qualidade ambiental da área urbanizada.
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Perímetro urbano (incluindo áreas de expansão urbana)
A definição do Perímetro Urbano tem como objetivo promover a divisão do município em áreas
urbanas e rurais, de forma a auxiliar o direcionamento das políticas públicas, com impacto no:
•
•
•
•

Estabelecimento de áreas aptas para o parcelamento do solo para fins urbanos;
Orientação dos investimentos públicos para dotação de infraestrutura e implantação de serviços
comunitários;
Regras para tributação territorial, como por exemplo, a cobrança do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU); e
Aplicação da legislação urbanística e dos instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade (Lei
Federal nº 10.257/2001), visando a garantia do cumprimento da função social da propriedade.

O Perímetro Urbano proposto para Miraselva incorpora as legislações vigentes (nº 493/2013, nº
616/2019 e nº 627/2020) e faz pequenos ajustes para adaptar o desenho atual aos marcos físicos
territoriais existentes (em especial o arruamento). Entende-se que esta delimitação está condizente
com a realidade municipal e compatível com os projetos previstos pela municipalidade
(empreendimento habitacional e Distrito Industrial) e com o crescimento da cidade, o qual tende a
apresentar baixo dinamismo nos próximos anos59.

59 A projeção populacional elaborada pelo IPARDES para o ano de 2031 indica estabilidade no perfil demográfico de Miraselva,

confirmando que não é necessária a expansão do perímetro, apenas adequações.
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Zoneamento Urbano (incluindo uso e ocupação do solo)
A delimitação do zoneamento urbano de Miraselva tem como objetivo geral regular o uso e a ocupação
do solo, por meio da compartimentação da Macrozona Urbana (MZU), estabelecendo os parâmetros
e instrumentos aplicáveis para cada porção do território.
Com vistas a assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, o
zoneamento proposto se constituirá como importante ferramenta para o ordenamento da área
urbana, cujos objetivos são:
•

Simplificar a leitura e o entendimento da legislação urbanística, prevendo zonas de uso e ocupação
condizentes às especificidades de cada porção do território, priorizando a diversidade de usos e o
desenvolvimento sustentável;
Controlar o adensamento populacional e a distribuição de atividades econômicas de acordo com
a capacidade da infraestrutura urbana e as condições de ocupação existente, de modo a evitar
incômodos ao uso residencial;
Orientar os investimentos públicos e de serviços e equipamentos urbanos e coletivos, de modo a
promover a justiça social e a equidade territorial;
Valorizar e qualificar os espaços públicos presentes na área urbana;
Disciplinar a ocupação de atividades no município, prevalecendo o interesse coletivo sobre o
particular e observados os padrões de segurança, higiene e bem-estar da vizinhança, garantindo a
qualidade ambiental e de vida da população.

•

•
•
•

Tais aspectos fundamentaram o desenho do zoneamento urbano de Miraselva, cuja proposta de
(re)divisão é:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Zona Predominantemente Residencial (ZPR);
Zona de Especial Interesse Social (ZEIS);
Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE);
Corredor de Uso Diversificado (CUD);
Zona de Expansão Urbana (ZEU);
Zona de Uso Institucional (ZUI); e
Zona de Espaços Livres (ZEL).

A seguir serão apresentadas as descrições e os objetivos específicos de cada zona, especializadas no
Mapa Zoneamento Urbano, bem como o detalhamento dos parâmetros de uso e de ocupação (vide
item 2.3.2).
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30.3.1.

Proposta de Zoneamento Urbano

30.3.1.1.

Zona Predominantemente Residencial (ZPR)

Corresponde à área urbana consolidada, caracterizada pela forte presenta do uso residencial, com
pontos isolados de comércio e serviços e alto índice de atendimento de água, coleta de resíduos sólidos
e iluminação pública.
Neste contexto, a ZPR é destinada predominantemente ao uso residencial a e aos serviços de apoio à
moradia, com baixa densidade habitacional, admitindo atividades econômicas compatíveis ao uso
residencial, cujos objetivos são:
•
•
•
•
•

Preservar as baixas densidades, com predomínio do uso residencial, estabelecendo parâmetros de
uso e ocupação do solo, adequados ao padrão de urbanização existente;
Fomentar a diversidade de usos, compatíveis com o residencial;
Manter os altos índices de atendimento de água, coleta de resíduos sólidos, iluminação pública e
da oferta de equipamentos públicos;
Garantir investimentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário;
Promover programas e ações que estimulem a circulação dos modos de transporte ativo (a pé e
bicicleta), além da criação de rotas acessíveis e cicláveis.

30.3.1.2.

Zona de Especial Interesse Social (ZEIS)

Composta por área vazia localizadas no Perímetro Urbano, destinada à implantação de
empreendimentos de Habitação de Interesse Social, em quaisquer das suas modalidades ou linhas de
financiamento, cujos objetivos são:
•
•
•

Garantir a reserva de áreas voltadas à consecução de políticas habitacionais voltadas à população
de baixa renda;
Prever o amplo atendimento de infraestrutura básica (saneamento ambiental e iluminação
pública) e equipamentos sociais, notadamente de educação infantil;
Atender à demanda habitacional existente no território, mediante ações articuladas do Poder
Público.

30.3.1.3.

Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE)

Abrange as áreas urbanas destinadas à manutenção, expansão, incentivo e desenvolvimento de
atividades econômicas geradoras de maiores incômodos ao uso residencial, cujos objetivos são:
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•
•
•

Alocar os usos industriais em áreas com bom acesso e infraestrutura logística e de transporte, às
margens da PR-534, de forma a garantir o escoamento eficaz da produção; e
Estimular a diversificação da economia local, articulada ao Programa de Desenvolvimento –
PRODEM e à implantação de Distrito Industrial; e
Prever a implantação de infraestrutura básica para atendimento do novo Distrito Industrial de
Miraselva.

30.3.1.4.

Corredor de Uso Diversificado (CUD)

Composto pelas principais vias do município, as quais se constituem tanto como eixos de entrada da
cidade quanto como corredores comerciais e de equipamentos públicos, impactando no tráfego e na
sua importância local.
Neste contexto, o CUD abarca os lotes ou glebas com testada voltada para tais vias, cujos objetivos
são:
•
•
•

Promover usos diversificados integrados ao sistema viário principal de Miraselva;
Conformar eixos de centralidade linear, distribuídos ao longo do território urbano municipal, de
forma a resguardar os miolos de quadra e os usos residenciais; e
Aproveitar os principais eixos de deslocamento e acesso para incentivar os transportes ativos (a
pé e bicicleta).

30.3.1.5.

Zona de Expansão Urbana (ZEU)

Compreende grandes glebas desocupadas ou com atividades rurais, destinadas à expansão urbana,
sendo caraterizada pela proximidade da infraestrutura instalada, cujos objetivos são:
•
•
•

Promover reserva de área para expansão urbana, garantindo a continuidade da malha ocupada e
o respeitando as condicionantes ambientais existentes;
Ordenar e direcionar o crescimento urbano de forma sustentável, com foco no modelo da cidade
compacta; e
Condicionar a ocupação urbana à instalação de infraestrutura, equipamentos públicos, espaços
livres de lazer e áreas verdes, em consonância com as diretrizes dos demais planos setoriais, de
modo a garantir a qualidade de vida dos novos moradores.

30.3.1.6.

Zona de Uso Institucional (ZUI)

Englobam as atividades da administração pública, como os equipamentos de educação, saúde,
assistência social e energia elétrica, o cemitério, o paço municipal e a câmara de vereadores, além das
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atividades religiosas, cujo objetivo é viabilizar projetos voltados à conexão dos espaços livres, através
de rotas acessíveis.

30.3.1.7.

Zona de Espaços Livres (ZEL)

Compreende os espaços públicos e áreas livres de lazer, com a predominância de elementos naturais
e/ou alta permeabilidade do solo, cujos objetivos são:
•
•
•

Ampliar a arborização urbana e a permeabilidade do solo nos espaços públicos e nas áreas livres
de lazer, melhorando o microclima e a drenagem do entorno; e
Viabilizar projetos voltados à conexão dos espaços livres, com foco no pedestre e no ciclista;
Implantar projetos sociais de apropriação do espaço urbano, que aliem atividades escolares, da
terceira idade, além de cooperação público‐privada, como Projeto Hortas Urbanas e Adote uma
Praça.
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30.3.2.

Parâmetros de uso e ocupação do solo

Nesta seção serão estabelecidos os parâmetros urbanísticos para as Zonas Urbanas, com vistas a
controlar e dirigir o uso e ocupação do solo, em conformidade com os objetivos estabelecidos para
cada unidade de planejamento de Miraselva.
O conjunto de indicadores será composto pela definição dos seguintes aspectos:
•
•

Uso do solo: definição das categorias de usos permitidas no município, de acordo com o nível de
incomodidade ao residencial e com o zoneamento proposto;
Ocupação do solo, com destaque para o estabelecimento de:
o Dimensões mínimas de lotes e testadas;
o Coeficiente de aproveitamento, utilizado como indicador para controle das densidades
construtivas e demográficas, definido conforme a disponibilidade de serviços públicos e
infraestrutura; e
o Taxa de permeabilidade, com objetivo de melhorar a qualidade ambiental, a infiltração da
água nos lotes e o microclima.

A Figura 30.3.2-1 apresenta, dentro do Zoneamento Urbano, a divisão dos aspectos apresentados e
seus desdobramentos com o objetivo de simplificar o entendimento e a composição de cada um
destes, sendo que o seu detalhamento será abordado nos itens que seguem.
Figura 30.3.2-1: Síntese dos parâmetros de uso e ocupação do solo propostos para Miraselva,
conforme zoneamento

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Parâmetros de uso
Com base na caracterização do perfil econômico e residencial de Miraselva, propõe-se classificar as
atividades permitidas no município nas categorias de uso apresentadas no Quadro 30.3.2-1,
respeitando o nível de incomodidade à vizinhança.
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Quadro 30.3.2-1: Categorias de uso permitidas em Miraselva
Categoria

Subcategoria
Uso
Unifamiliar

Residencial: destinada à
moradia de um indivíduo ou
de um grupo de indivíduos

Código
R1

R2
Multifamilia
r

R3

Não Residencial:
compreendem as atividades
não residenciais de comércio,
prestação de serviços,
industriais, institucionais e aos
demais usos rurais e urbanos,
os quais geram incômodo ao
uso residencial e tem como
referência sua natureza e
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Descrição
Caracterizada pela existência de uma única unidade
habitacional no lote
Horizontal: compreende conjunto residencial, constituído
horizontalmente em condomínio de casas ou lotes, sob a
forma de unidades isoladas entre si, com acesso
independente para cada unidade habitacional por via
particular de circulação de veículos ou de pedestres, internas
ao conjunto
Vertical: compreende as edificações ou conjuntos de
edificações, de um ou mais pavimentos, construídos
verticalmente, em um mesmo lote e sob a forma de unidades
isoladas entre si, destinadas a fins residenciais, seguindo as
definições da Lei Federal nº 4.591/64

CS1

Atividades varejistas de comércio ou serviços, vicinais e de
pequeno porte, destinadas à utilização imediata e cotidiana,
não geradoras de níveis significativos de incomodidade,
compatíveis com o uso residencial

CS2

Atividades atacadista ou varejista de médio e grande porte, de
utilização rotineira ou não, destinado ao abastecimento de
produtos e serviços em volume considerável, com níveis
toleráveis de incomodidade e impactos mais significativos

Comércio e
Prestação
de Serviços

Alguns exemplos

N/A

Mercados, padarias, cabelereiros, petshop, farmácias, oficinas de costuras,
sorveteria, livrarias, consultórios isolados,
pequenos escritórios, lotéricas,
consultórios isolados, dentre outros
Supermercados,
centros
comerciais,
agências bancárias, despachantes, bares,
lojas de eletrodomésticos e vestuários,
materiais industrializados para construção
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Categoria

Subcategoria
Uso

Código

parâmetros de incomodidade
e sustentabilidade

CS3

Industrial
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I1

Descrição
sobre o sistema viário, passíveis de compatibilização com o
uso residencial

Atividades atacadista ou varejista de comércio ou prestação
de serviços especializados e de localização restrita, destinados
ao atendimento de maior escala (municipal ou mesmo
regional), que em razão da natureza das atividades
desenvolvidas, porte e abrangência são potencialmente
geradores de impacto urbanístico ou ambiental, podendo
necessitar áreas específicas para sua implantação ou mesmo
confinamento, bem como análise especial dos órgãos
competentes
Atividades industriais de pequeno porte (que podem ser
realizadas na própria residência do morador), compatível com
o uso residencial, não incômodas ao entorno no que diz
respeito aos níveis de incomodidade ambiental (ruído, de
vibração, poluição ambiental, disposição de resíduos sólidos e
efluentes) e com baixo impacto ao sistema viário

Alguns exemplos
civil, pousadas e hotéis, academias, clínicas
e ambulatórios, borracharia, autoescola

Agências de carga e logística, posto de
abastecimento, depósitos, hipermercados,
casas de espetáculo, oficinas e autopeças

Malharias, tapeçarias, manufatura de
bijuterias, produção artesanal, acessórios
de decorações, panificadoras, preparação
de alimentos, dentre outros
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Categoria

Subcategoria
Uso

Código

I2

I3

Institucional
/
Comunitário

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

IC

Descrição
Atividades industriais realizadas em estabelecimentos que
impliquem na fixação de padrões específicos no que diz
respeito aos níveis de incomodidade ambiental e passíveis de
compatibilização com o uso residencial (ruído, de vibração,
poluição ambiental, disposição de resíduos sólidos e
efluentes), ou que necessitem de características diferenciadas
de ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego, de
serviços urbanos etc.
Atividades industriais não compatíveis com o uso residencial,
cujo funcionamento pode gerar: o intenso fluxo de veículos e
impactos mais significativos ao sistema viário, níveis mais
severos de incomodidade ambiental (ruído, de vibração,
poluição ambiental, disposição de resíduos sólidos e
efluentes), necessidade de áreas com características
diferenciadas quanto à ocupação do lote, acesso e localização,
podendo resultar em alguns casos, na necessidade de
avaliações prévias e estudos específicos de impacto, contendo
a obrigatoriedade de medidas mitigadoras e/ou
compensatória
Espaços, estabelecimentos ou instalações (públicas ou
privadas) destinadas às atividades de lazer e recreação,
prática esportiva, atividades culturais e educacionais,
associativas, de assistência social e de saúde

Alguns exemplos
Alimentícias, cozinhas industriais,
torrefação de café, funilarias, serralherias,
tornearias, movelarias e marcenarias,
madeireiras, carpintarias, gráficas,
estamparias e serigrafias, calçadistas,
vestuário e acessórios em couro,
atividades correlatas, depósito de material
reciclável, dentre outros

Coloríficos, celuloses, serrarias e
tratamento de madeiras, cerâmicas,
engenhos e cerealistas, marmorarias,
destilarias, metalúrgicas, fundições,
químicas e derivadas, frigoríficos, usinas
de reciclagem de resíduos sólidos,
artefatos de cimento ou amianto,
compostos e laminados em madeira,
fábrica de rações, químicas, dentre outros
Estabelecimentos de assistência social,
educação, saúde, áreas de recreação,
espaços esportivos, sedes esportivas,
piscinas públicas, museus, sedes culturais,
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Categoria

Subcategoria
Uso

Código

Descrição

Alguns exemplos

sociedades culturais, teatros, bibliotecas e
arquivos públicos, casas de culto e
templos religiosos, cemitérios, dentre
outros
Atividades de agricultura e pecuária,
silvicultura, apicultura, viveiros e abate de
animais, produção de plantas, produção
de mudas e sementes, agroindústria,
Usos rurais ou extrativistas diversificados. Admite-se ainda
piscicultura, pesque e pague, produção de
uso e atividades de turismo, lazer, ambientais e pesquisa
Rural
Ru
húmus, serviços de lavagem de cereais e
desde que devidamente autorizadas pelos órgãos
de hortifruti, olarias, atividades de
competentes
extração vegetal devidamente autorizadas
pelos órgãos competentes, dentre outros /
Camping, hotel fazenda, pousadas, SPAs,
clubes de campo, haras, dentre outros
(1) O uso institucional e comunitário será permitido em qualquer zona (exceto ZDE), podendo demandar para os estabelecimentos de maior porte ou geradores de
maiores níveis de incomodidade ambiental e sobrecarga no sistema viário, a necessidade de estudos e análises prévias específicas;
(2) Segure-se que os casos omissos e específicos da norma de uso do solo sejam analisados pelo Conselho Municipal da Cidade.
Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Parâmetros de ocupação
Com objetivo orientar e disciplinar os parâmetros de ocupação do solo de forma equilibrada e
sustentável no território, propõe-se a adoção dos seguintes indicadores, alinhado às vocações,
potencialidades e limitações de Miraselva:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensão do lote: área indicada pela testada (dimensão mínima da frente do lote) e área mínima
do lote, a partir da qual não poderá haver desmembramento ou subdivisão;
Afastamento das divisas: menor distância estabelecida entre a edificação e a divisa do lote onde
se situa, podendo ser lateral ou de fundos;
Recuo do alinhamento predial: distância mínima entre a edificação e o alinhamento predial para
o logradouro público;
Coeficiente de Aproveitamento (CA): índice que, multiplicado pela área do lote, determina a área
líquida edificada admitida no lote/gleba;
Taxa de Ocupação (TO): relação percentual entre a projeção do perímetro total da(s)
edificação(ões) no terreno e a área do lote;
Taxa de Permeabilidade (TP): relação percentual entre a área mínima permeável do lote e área
total do mesmo, permitindo a infiltração de água no solo;
Gabarito: altura máxima da edificação, calculada pela distância entre o piso térreo e o ponto mais
alto da cobertura; e
Vagas de Estacionamento: quantidade de espaços destinados a estacionar e guardar veículos
dentro de uma edificação ou no terreno.

O Quadro 30.3.2-2 apresenta os parâmetros de uso e ocupação do solo para as zonas urbanas
propostas
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Quadro 30.3.2-2: Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para o zoneamento proposto de Miraselva
Zoneamento

Zona
Predominantemente
Residencial (ZPR)

Descrição
Corresponde à área urbana
consolidada, caracterizada
pela forte presenta do uso
residencial, com pontos
isolados de comércio e
serviços e alto índice de
atendimento de água, coleta
de resíduos sólidos e
iluminação pública

Usos
Permitidos
(1)

Dimensões do lote
Área
(m²)

Testada
(m)

Recuo
(m)

Afastamento (m) (3)
CA
Lateral

TO

TP

Fundo

Gabarito
(m)

Vagas (2)

R1
1 vaga /U.H
R2
200

10

3,00

1,50

1,50

1

60%

25%

7

CS1

1vaga/150m²
de área
construída

IC
R1

Zona de Especial
Interesse Social
(ZEIS)

Composta por área vazia
localizada no Perímetro
Urbano, destinada à
implantação de EHIS

1 vaga /U.H
R2
140

7

3,00

1,50

1,50

1

60%

25%

7
1vaga/150m²
de área
construída

CS1
IC

Zona de
Desenvolvimento
Econômico (ZDE)

Abrange as áreas urbanas
destinadas à manutenção
expansão, incentivo e
desenvolvimento de
atividades econômicas
geradoras de maiores
incômodos ao uso residencial
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CS2
CS3
250

8

3,00

1,50

1,50

1

60%

25%

N/A

I1
I2
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1vaga/150m²
de área
construída

Zoneamento

Descrição

Usos
Permitidos
(1)

Dimensões do lote
Área
(m²)

Testada
(m)

Recuo
(m)

Afastamento (m) (3)
CA
Lateral

TO

TP

Fundo

Gabarito
(m)

Vagas (2)

I3
R1

Corredor de Uso
Diversificado (CUD)

Composto pelas principais
vias do município, as quais se
constituem tanto como eixos
de entrada da cidade quanto
como corredores comerciais e
de equipamentos públicos

R3
CS1

7

3,00
(4)

R2
200

10

CS2

1,50

1,50

1,5

60%

25%

N/A

I1

1 vaga /U.H

14

7

1vaga/150m²
de área
construída

IC

Zona de Expansão
Urbana (ZEU)

Zona de Uso
Institucional (ZUI)

Zona de Espaços
Livres (ZEL)

Abrange as áreas urbanas
destinadas à manutenção
expansão, incentivo e
desenvolvimento de
atividades econômicas
geradoras de maiores
incômodos ao uso residencial
Englobam as atividades da
administração pública e as
atividades religiosas
Compreende os espaços
públicos e áreas livres de
lazer, com a predominância
de elementos naturais e/ou
alta permeabilidade do solo
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R1

1 vaga /U.H

R2
CS1

200

10

3,00

1,50

1,50

1

60%

25%

7

200

10

3,00

1,50

1,50

1,5

60%

25%

7

I1
IC
IC

1vaga/150m²
de área
construída
1vaga/150m²
de área
construída

Usos permitidos:
•
Usos de interesse público, voltados para os equipamentos comunitários e para os serviços urbanos de micro e macrodrenagem
•
Atividades de lazer, recreação e esportes, compatíveis com a manutenção e a recuperação ambiental
•
Atividades de educação ambiental e estudos científicos, a partir do aproveitamento da infraestrutura instalada e da aproximação
destas áreas com o contexto da cidade
•
Atividades de conservação de mata e cultivo de mudas de espécies nativas, inclusive decorrentes de compensação ambiental
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Zoneamento

Descrição

Usos
Permitidos
(1)

Dimensões do lote

Recuo
(m)

Afastamento (m) (3)

Área
Testada
Lateral
(m²)
(m)
Para ZEL, não se aplicam parâmetros de ocupação

CA
Fundo

TO

TP

Gabarito
(m)

Vagas (2)

(1) É admitida mais de uma categoria de uso no mesmo lote, desde que permitido pelo zoneamento;
(2) Nos casos envolvendo unidades industriais, comerciais e de prestação de serviços, concentradoras de grande volume de tráfego, poderá ser exigido uma área
maior de estacionamento, conforme parecer da Prefeitura Municipal;
(3) Afastamento lateral e/ou de fundo obrigatório sempre que houver abertura destinada à iluminação e/ou ventilação natural.
(4) O recuo frontal não será obrigatório no caso de edificações que apresentarem uso misto (residencial e não residencial);
(5) U.H.: Unidade Habitacional;
(6) N/A: Não se aplica.
Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Estruturação Viária
O sistema viário é composto por eixos, que têm por função permitir o acesso aos serviços e espaços
urbanos da cidade, além de garantir a locomoção de pedestres, ciclistas, veículos, motocicletas, ônibus
e cargas com segurança e fluidez, se constituindo como importante cenário para a vivência e relações
sociais, de espaços para lazer e para a prática de atividades físicas, contemplativas, entre outras.
Diante do contexto urbano de Miraselva, a (re)estruturação da malha viária urbana do município
considera os seguintes objetivos:
•
•

•
•

Estruturar e equilibrar os fluxos de tráfego da rede viária;
Garantir a fluidez e a permeabilidade da malha urbana, promovendo a continuidade e a integração
do sistema viário existente e futuro, notadamente nos novos parcelamentos do solo e na Zona de
Expansão Urbana;
Classificar e hierarquizar as vias de modo a organizar o sistema viário, a fim de oferecer opções de
percursos que garantam situações adequadas de convivência, conforto e segurança;
Proporcionar segurança e conforto ao tráfego de pedestres e ciclistas.

Com base nos objetivos propostos, serão detalhados a seguir:
i. Hierarquização viária;
ii. Dimensionamento das vias; e
iii. Intervenções viárias.

30.4.1.

Hierarquização viária

As vias se constituem como elementos estruturais urbanos que desempenham diferentes funções
viárias podendo ser classificadas a partir de dois aspectos: (i) mobilidade, compreendido como a
facilidade de deslocamento na cidade, e (ii) acessibilidade, que está atrelado às condições seguras de
acesso às edificações e às atividades urbanas lindeiras, conforme ilustra a Figura 30.4.1-1.
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Figura 30.4.1-1: Mobilidade e acessibilidade em função da hierarquização viária

Fonte: Plano de Mobilidade de Aracruz, 201560.

Neste contexto, propõe-se a atualização da hierarquização viária de Miraselva, considerando:
•

Via de Interesse Regional: é composta pela Rodovia Estadual PR-534, intitulada como Rodovia
Engenheiro Gilberto José Duda, com 24 km de extensão, que cruza o município e interliga a PR170 à Centenário do Sul. Sob administração do Departamento de Estradas e Rodagens (DERPR/Escritório Regional Vale do Tibagi), a rodovia possui pista simples, pavimentada, sendo que
parte do trecho que segmenta a área urbana de Miraselva se encontra municipalizado (600 metros
de extensão – Av. Dona Madalena);
Estradas Municipais: se situam na porção rural de Miraselva e permitem o acesso à Vila Rural e às
localidades vizinhas, além de se constituírem como eixos de escoamento da produção canavieira,
refletindo na intensa circulação de veículos pesados;
Vias Arteriais: formam a estrutura principal de Miraselva, se estabelecendo tanto como eixos de
entrada da cidade quanto como corredores comerciais e de equipamentos públicos, impactando
no tráfego e na sua importância local, sendo elas:
o Av. Dona Madalena;
o Av. Papa João XXIII;
o Rua Arlindo Arali; e
o Rua Deputado Olavo Ferreira.
Vias Coletoras: são destinadas a recolher os deslocamentos locais, apoiando e alimentando a rede
viária arterial, sendo elas:
o Rua Dom Pedro II;

•

•

•

60

Disponível em: http://www.aracruz.es.gov.br/arquivos/planejar_arquivos/Plano_Mobilidade_Aracruz_Abril_2015.pdf .
Acesso em setembro de 2021.
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•

o Av. Rolândia;
o Rua 15 de Novembro; e
o Rua São Paulo.
Vias Locais: são caracterizadas pelo baixo fluxo de tráfego, destinadas predominantemente ao
acesso local. Englobam todas as vias do município que não se enquadram nas demais
classificações.

30.4.2.

Dimensionamento viário

O correto dimensionamento das vias é essencial para garantir fluidez do trânsito, permeabilidade do
tecido urbano e infraestrutura adequada para o pedestre e o ciclista, ampliando a segurança do acesso
às funções e espaços urbanos do município.
Propõe-se que o dimensionamento viário de Miraselva se fundamente na hierarquização apresentada,
sendo que todo arruamento a ser implantado a partir da aprovação da proposta deve obedecer aos
requisitos estabelecidos no Quadro 30.4.2-1, além das condicionantes definidas pelo Código de
Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN. Destaca-se que a Via de Interesse Regional, por ser
administrada pelo órgão estadual (DER/PR), não tem seu dimensionamento definido por este
instrumento.
Quadro 30.4.2-1: Atualização do dimensionamento viário de Miraselva
Hierarquia
viária
Estradas
Municipais

Caixa da
via (m)

Variável

Via Arterial

20,00

Via Coleta

15,00

Via Local

12,00

Faixa de
rolamento
mínima
10,00
2x 3,50
(por sentido)
2x 2,90
(por sentido)
2x 2,90

Compartimentos (m)
Faixa de
Canteiro
estacionamento
Central
mínima

Passeio
mínimo (m)

Ciclovia

-

-

-

2x 2,15

1,50

2x 1,50

2x 2,10

1x 2,00

-

2x 1,50

2x 2,10

1x 2,00

-

-

2x 2,10

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Cumpre mencionar que as dimensões apresentadas acima deverão ser adotadas no caso de
desenvolvimento de projetos de urbanização específica e/ou implantação de ciclovias, sendo que as
vias existentes permanecerão com as suas dimensões, podendo ser estabelecidos alargamentos ou
adequações conforme definição do poder executivo. Ademais, conforme deliberação do órgão técnico
da Prefeitura Municipal, a faixa de estacionamento prevista nas Vias Arteriais e Coletoras poderá ser
proibida quando a capacidade viária for atingida.
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Os passeios devem assegurar a livre circulação de forma segura, sem empecilhos e obstáculos, e
considerar as regras propostas no Quadro 30.4.2-2.
Quadro 30.4.2-2: Regras propostas para o passeio de Miraselva
Item

1.

Acessibilidade

2.

Dimensionamento

3.

Execução

Exigências
Garantir a acessibilidade universal, compreendendo as rampas acessíveis,
pisos táteis e sinalização sonora nos cruzamentos onde houver semaforização
Prever a implantação da Rota Acessível Prioritária, em conformidade com a
Lei Federal nº 13.146/2015 e com a Lei Estadual nº 18.419/2015, nas principais
vias de circulação de pedestres e nos equipamentos com maior fluxo de
pessoas (conforme circuito delimitado no Mapa de Estruturação Viária)
Seguir a compartimentação proposta pela NBR 9050 (Figura 30.4.2-1), a saber:
• Faixa Livre de Circulação: dimensão mínima de 1,20m de largura e
inclinação transversal máxima de 2%, destinada exclusivamente à
circulação de pedestres, livre de desníveis, obstáculos físicos –
temporários ou permanentes e vegetação
• Faixa de Serviço: deve ter no mínimo 0,70m de largura, devendo ser
lindeira ao meio-fio, destinada à arborização, implantação de mobiliário
urbano, sinalização e rampas de acesso a veículo
• Faixa de Acesso das Edificações: pode ter largura máxima de 20% da
largura total da calçada, destinada à colocação de mobiliário móvel, como
mesas de bar e floreiras, toldos, propaganda, entre outros itens de apoio
ao imóvel
Quando a largura da calçada impossibilitar a implantação das três faixas será
dada preferência à faixa livre de circulação, posteriormente à faixa de serviço
e por último à faixa de acesso das edificações, adotando-se a largura mínima
exigida pela hierarquização viária
A construção do passeio é de responsabilidade do proprietário e obrigatória
em toda a extensão fronteira do lote que tenham frente para ruas
pavimentadas ou com meio-fio e sarjetas, sendo este edificado ou não
Ficam definidos os seguintes acabamentos para as faixas livres de circulação:
• Cimento áspero;
• Cimentado estampado;
• Ladrilho hidráulico;
• Bloco intertravado; e

•
4.

Arborização

5.

Manutenção
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Placa pré-moldada de concreto
O acabamento deve ser contínuo e sem ressaltos ou depressões
É obrigatório o plantio de árvores nas novas construções, de uma árvore a
cada testada ou a cada 12,00 metros de frente, o que for mais restritivo
A limpeza dos passeios é de responsabilidade dos ocupantes dos imóveis
fronteiriços
Os lotes não edificados devem ter, nos respectivos alinhamentos, muros de
fechamento em bom estado e aspecto
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Item

6.

Aprovação

Exigências
É proibido jogar ou despejar resíduos ou lixo de qualquer natureza nos
passeios, vias e logradouros públicos, principalmente nos bueiros e redes de
águas pluviais
A Prefeitura Municipal poderá solicitar, em qualquer tempo:
• O projeto, ou detalhamento, de calçada nos projetos a serem aprovados
• A construção, reparação ou reconstrução dos passeios públicos através
de notificação por escrito
Em caso de dano ao passeio por obra pública, seja de drenagem, alteração de
nivelamento das guias ou por estragos decorrentes de arborização, a
manutenção e reconstrução do passeio fica a cargo da Prefeitura Municipal
O detalhamento dos passeios deverá ser apresentado para análise junto ao
projeto legal, na etapa de aprovação do mesmo

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Figura 30.4.2-1: Compartimentação do passeio, conforme NBR 9050

Fonte: NBR 9050, 2020.
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30.4.3.

Intervenções viárias

As propostas apresentadas nesta seção têm como objetivo definir estratégias para a expansão e
melhoria da rede viária atual, garantindo a segurança, fluidez, permeabilidade e da malha urbana de
Miraselva. Neste contexto, propõem-se (Mapa de Estruturação Viária):
•

•
•
•
•

•
•

Prolongamento e criação de novas vias, notadamente quando da implantação de novos
empreendimentos e da urbanização da Zona de Expansão Urbana, de forma a integrar a malha
futura à existente, cujo dimensionamento deverá respeitar a hierarquia indicada;
Pavimentação e ajustes na geometria, melhorando as condições de trafegabilidade e segurança
de determinados trechos viários;
Municipalização do trecho urbano da PR-534, considerando a extensão da Rua Arlindo Arali e da
Av. Dona Madalena, facilitando o uso e a manutenção destas vias;
Rota ciclável, contemplando ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas, ligando os principais locais de
moradia com áreas de emprego, com foco no incentivo ao modo não motorizado de transporte;
Rota acessível, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida às áreas da cidade com maior concentração de geradores de circulação de pedestres,
como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados;
Investimento na sinalização viária, tanto horizontal quanto vertical, de acordo com critérios
estabelecidos nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; e
Manutenção e perenização das Estradas Municipais, em parceria com as empresas do setor
canavieiro, garantindo a circulação de veículos de carga na área rural.
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DER, 2019. Rodovias.
IBGE, 2019. Faces de Logradouros.
OSM (Open Street Map), 2021. Imagem de satélite.

±

Municipalização da PR-534

Pavimentação e Ajustes na Geometria

Prolongamento e Criação de Novas Vias (Vias Coletoras)
Rota Acessível
Rota Ciclável

0

0,04 0,08

451000,000000

Macrolocalização

ELABORAÇÃO DO PDM:

Região Metropolitana de Londrina - RML
MS

SP

SP

SP

PR
SC

Miraselva

PROJETO:

Revisão do Plano Diretor de Miraselva
TÍTULO:

0,16

Km
0,24

Sistema de Coordenadas UTM
SIRGAS 2000 - F22S

GEOPROCESSAMENTO:

Estruturação Viária
FORMATO:

A1

ESCALA:

1:4.000

DATA:

05/10/2021

Parcelamento do solo
O parcelamento do solo de Miraselva é regulamentado pela Lei Municipal nº 491/2013, como parte
integrante do Plano Diretor Municipal, cuja revisão se constitui como oportunidade para eliminar as
lacunas e divergências existentes, bem como atualizar seu conteúdo frente às novas modalidades de
parcelamento instituídas pela Lei Federal nº 13.465/2017.
Neste contexto, propõe-se a atualização das regras que disciplinam o parcelamento do solo no
município de Miraselva, em conformidade com a Lei Federal nº 6.766/79 e alterações posteriores, com
destaque para os pontos apresentados no Quadro 30.5-1.
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Quadro 30.5-1: Destaques da proposta de atualização das regras de parcelamento do solo de Miraselva
Tema

Modalidades de
parcelamento

Proposta
Loteamento aberto: destinado ao uso residencial, comercial, de serviços, institucional e/ou industriais,
conforme parâmetros urbanísticos definidos pelo zoneamento
Loteamento: divisão da
Loteamento de acesso controlado: destinado ao uso residencial, porém com controle de tráfego de
gleba em lotes, destinados à
veículos e de pedestres sem identificação ou não cadastrado, cujas áreas públicas de arruamento serão
edificação, com abertura de
objeto de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) por tempo indeterminado, através de decreto do Poder
novas vias de circulação ou
Executivo, à Associação de Proprietários, que deverá constar no registro do loteamento no Cartório de
prolongamento, modificação
Registro de Imóveis
ou ampliação do
Condomínio de lotes: modalidade em que a unidade autônoma corresponde a um lote sobre a qual incide a
arruamento existente
fração ideal sobre o terreno e partes comuns, sendo que, o lote como um todo se mantém privado nos
termos das Leis Federais nº 4.591/196418, nº 6.766/1979, e nº 13.465/201719
Desmebramento: subdivisão de glebas em, no mínimo, três lotes, destinadas à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos
elementos viários já existentes, devendo respeitar os parâmetros de uso e ocupação do solo, conforme zoneamento
Desdobro: parcelamento que resulta em apenas dois lotes, a partir de um já existente e é produto de loteamento ou desmembramento
anteriormente aprovado. Devem ser observados os regramentos das metragens mínimas de lotes e testadas conforme zoneamento
Remembramento: é a soma das áreas de duas ou mais glebas ou lotes, para a formação de novas unidades, condicionadas aos imóveis,
objetos da ação, pertencerem ao mesmo proprietário
•

Requisitos urbanísticos

Não será permitido o
parcelamento do solo para
fins urbanos, com base na
Lei Federal nº 6.766/1979

•
•
•

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
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Na Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN) nem na Macrozona de Desenvolvimento
Rural Sustentável (MZDRS), conforme dispõe o Plano Diretor
Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o
escoamento das águas
Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam
previamente saneados
Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento)
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Tema

Proposta

Doação de áreas públicas no
caso de parcelamento do
solo de glebas, cuja
declividade não poderá
ultrapassar 15%
•

Sistema Viário

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

•
•

Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação
Em Áreas de Preservação Permanente (APPs), nos termos e limites estabelecidos no Código Florestal

•

Em áreas onde a poluição impeça condições sanitárias.

•

10% (dez por cento) para a área institucional, destinado à implantação de equipamentos comunitários,
devendo ser plenamente edificável e livre de impedimentos ambientais, em local a ser indicado pela
prefeitura, a fim de contemplar as reais necessidades do município
15% (quinze por cento) para sistema de lazer, destinado à implantação de praças, áreas de recreação e
esportivas e demais referenciais urbanos e paisagísticos, não podendo estar localizado em Área de
Preservação Permanente ou áreas impróprias para a ocupação

•

Os terrenos definidos em projeto de loteamento como área institucional ou sistema de lazer não poderão,
em qualquer hipótese, serem alterados na destinação, fim e objetivos originalmente estabelecidos
O projeto urbanístico de parcelamento do solo para fins urbanos deve respeitar as diretrizes viárias e as
dimensões mínimas das vias estabelecidas pelo Plano Diretor, em harmonia com a topografia local
O comprimento máximo das quadras não poderá ser superior a 200 metros, devendo o arruamento ser
compatível com as ruas existentes e projetadas em seu entorno
Excepcionalmente, admite-se a implantação de bolsão de retorno (cul-de-sac), que deverá ter acesso por
via de no máximo 100 metros de comprimento, 12 metros de largura (Via Local) e praça de retorno com
diâmetro maior ou igual a 30 metros
A seção transversal das vias será sempre horizontal, com inclinação de 2%, observando:
• Provisão de rede de captação de água pluvial a cada 50 metros
• Rampa máxima permitida nas vias de circulação será de 10%, sendo que, em casos excepcionais, admitese vias com rampa máxima de 15%
• Quebras de gradiente, quando não for possível situá-las nas esquinas, devem ser suavizadas por curvas
parabólicas
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Tema

Proposta
•
•
•
•
•
•
•

Infraestrutura

Responsabilidade exclusiva
do empreendedor
•

•

•
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Implantação de arborização em, no mínimo, uma das faces, quando Vias Locais e Coletoras, e em duas
faces, quando Vias Arteriais, e uma árvore para cada lote ou no mínimo a cada 12 metros
Nos cruzamentos das vias públicas os dois alinhamentos serão concordados por um arco, cujo círculo
deverá ter um raio mínimo de 9 metros
Demarcação dos lotes, das vias, dos terrenos a serem transferidos ao domínio do município e das áreas
não edificáveis, bem como a demarcação e sinalização das áreas de fragilidade e proteção ambiental
Abertura e pavimentação do leito carroçável nas vias de circulação, com a construção de pontes, muros
de arrimo e sustentação de taludes, quando necessários
Execução de serviços de terraplenagem necessários à abertura das vias e regularização de quadras, cujo
projeto deverá ser devidamente aprovado pelos órgãos ambientais
Implantação de guias e sarjetas, conforme projeto padrão pelo município
Rede de drenagem, com bocas de lobo, conforme projeto padrão pelo município. Quando não for
possível interligar as galerias de águas pluviais do parcelamento à rede existente, será obrigatória a
execução de emissário, com dissipador de energia em sua extremidade, conforme projeto aprovado pelo
município
Rede de abastecimento de água, aprovado pelo órgão responsável, incluindo adutoras, reservatórios,
estações de bombeamento e outros equipamentos, quando necessários, para a conexão com as redes já
implantadas
Rede de esgoto e sistema de tratamento de efluentes, de acordo com o projeto aprovado pelo órgão
responsável, incluindo coletores, estações de bombeamento e tratamento e outros equipamentos
quando necessários, para a conexão com as redes já implantadas. Quando houver impedimento técnico,
deverá ser apresentado projeto para implantação das soluções alternativas
Rede pública de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, com projeto aprovado pela
concessionária
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Tema

Proposta
•

Loteamento
Licenciamento
Urbanístico

Arborização urbana e paisagística nos passeios e nas áreas públicas, conforme projeto aprovado pelo
município
• Execução da faixa de circulação do passeio das vias classificadas como Arteriais, no nível acabado
• Sinalização viária horizontal e vertical, e de placas para denominação das vias de circulação pública,
praças e logradouros públicos
• Recobrimento vegetal de cortes e taludes do terreno e proteção de encostas, quando necessário, e
implantação e/ou reconstituição da mata ciliar
A execução de parcelamento do solo na modalidade loteamento dependerá de licença Prefeitura Municipal,
que será concedida ao interessado ou proprietário, de acordo com as seguintes etapas de tramitação:
• Consulta Prévia, com objetivo de validar a viabilidade, os requisitos urbanísticos e as diretrizes do sistema
viário;

•
•

Aprovação do Projeto de Loteamento, de acordo com as diretrizes estabelecidas na consulta prévia
Termo de Compromisso para garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura, em formato
de caução

•
Desmembramento,
desdobro e
remembramento
Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Termo de Verificação de Obras
A execução de parcelamento do solo na modalidade desmembramento, desdobro e remembramento
dependerá de licença da Prefeitura Municipal que será concedida ao interessado ou proprietário por meio
de requerimento específico para aprovação do projeto
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31. PROPOSTAS PARA GARANTIR OS DIREITOS À CIDADE SUSTENTÁVEL
Com objetivo de garantir aos cidadãos qualidade de vida, justiça social e os direitos à cidade
sustentável, o presente capítulo apresenta um conjunto de proposições estratégicas que deverão
reger a política de planejamento e gestão territorial de Miraselva, considerando as principais
potencialidades, condicionantes e desafios identificados no município, bem como os princípios,
normas e instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade.
Diante deste contexto, a construção das propostas será fundamentada nos Eixos Estratégicos dispostos
no Plano Diretor vigente (Lei Municipal nº 417/2019), que integrará uma variedade de temas
fundamentais para o desenvolvimento de Miraselva, conforme ilustra a Figura 31-1.
Figura 31-1: Eixos Estratégicos de Miraselva

Eixo I: Proteção e
Preservação Ambiental e
Cultural

I. Meio Ambiente

Eixo II: Desenvolvimento
Econômico e Social

I. Desenvolvimento
Econômico

II. Desenvolvimento
Social, subdivide-se em:
II. Patrimônio Cultural

•Equipamentos Urbanos
e Sociais
•Esporte e Lazer

Eixo III: Desenvolvimento
Institucional e Gestão
Democrática

I. Organização
administrativa

II. Gestão
Democrática

III. Política Habitacional
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Eixo IV: Serviços
Públicos, Infraestrutura
e Saneamento
Ambiental

I. Saneamento
Ambiental

Eixo V: Ordenamento
Territorial

I. Uso e Ocupação
do Solo

II. Estruturação
Viária e
Mobilidade Urbana

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Cada eixo irá contemplar
•
•

Objetivos: estabelecem os propósitos da temática;
Diretrizes: associam-se às metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS, também
chamados de Agenda 2030)61, que podem ser potencializadas com as ações previstas
Ações: são os atos práticos para operacionalização da proposta (programas, projetos, obras etc.),
tendo em vista o arcabouço legal e a capacidade gestora da administração pública.

•

Eixo I: Proteção e Preservação Ambiental e Cultural
31.1.1.

Meio Ambiente

Objetivo: Fortalecer a preservação do ambiente natural de Miraselva, com foco no uso consciente dos
seus recursos ambientais
Diretrizes:
•

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros,
por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de
paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

61

ONU – Organização das Nações Unidas. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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•

6.6 Até 2030, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo
montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

•

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e
natural do mundo

•

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais

•

15.1 Até 2030, assegurar a conservação, recuperação e o uso sustentável de
ecossistemas terrestres e de água doce e seus serviços, em especial, florestas,
zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações
decorrentes dos acordos internacionais

•

15.2 Até 2030, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos
de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar
substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente
15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat
naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção
de espécies ameaçadas

•

•

15.9 Até 2030, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao
planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias
de redução da pobreza e nos sistemas de contas
Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•

•

Realizar campanhas educativas e criar programas de educação ambiental nas escolas, voltadas a
promover a conscientização ambiental sobre a valorização dos espaços verdes, dos cursos hídricos,
da permeabilidade do solo e da destinação adequada do esgotamento sanitário e dos resíduos
sólidos;
Estimular a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural e regulamentar o Pagamento por
Serviços Ambientais (PSA);
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•
•
•

Garantir o registro das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal das
propriedades rurais no Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural (SICAR);
Delimitar Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN), promovendo o mapeamento
das áreas voltadas à proteção ambiental, com vistas a facilitar o seu monitoramento;
Estruturar a fiscalização ambiental no município, a fim de promover o controle e monitoramento
do uso dos recursos naturais e das atividades potencialmente poluidoras.

31.1.2.

Patrimônio Cultural

Objetivo: Identificar o patrimônio cultural de Miraselva, com foco na sua preservação e valorização
Diretrizes:

•

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e
natural do mundo

Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•
•
•
•

Promover estudos voltados ao levantamento do patrimônio histórico e cultural do município,
material e imaterial, com apoio de pesquisas universitárias;
Efetuar estudos para identificação de bens com potencial interesse de tombamento municipal (ex.
Igreja São José Bento Cottolengo);
Implantar programas e atividades voltados à difusão e à valorização do patrimônio cultural de
Miraselva, utilizando a estrutura da Casa da Cultura; e
Elaborar Plano de Preservação Histórica e Cultural do Município.

Eixo II: Desenvolvimento Econômico e Social
31.2.1.

Desenvolvimento Econômico

Objetivo 1: Estimular a atração de novos investimentos e atividades econômicas para o município,
promovendo o desenvolvimento de uma cadeia produtiva consistente e rentável, contendo a
diminuição da população e atraindo novos moradores
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Diretrizes:

•

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais,
para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

•

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as
atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo,
criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro,
pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros
8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no
consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico
da degradação ambiental, de acordo com o “Plano decenal de programas sobre
produção e consumo sustentáveis”, com os países desenvolvidos assumindo a
liderança
8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas
as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e
remuneração igual para trabalho de igual valor

•

•

•

•

•

9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente,
incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento
econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços
acessíveis para todos
9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar
significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de
acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países
menos desenvolvidos

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem,
religião, condição econômica ou outra

Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•

•

Instituir e divulgar regionalmente o Programa de Desenvolvimento Econômico de Miraselva –
PRODEM, cujo objetivo é criar incentivos e ações voltadas aos setores da indústria, comércio,
prestação de serviços e agro indústria, com foco na priorização da geração de empregos e renda;
Definir zonas específicas para o desenvolvimento econômico, visando garantir o potencial de
acesso da PR-534 e a locação de áreas específicas para atividades incômodas ao residencial;
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•
•
•

•

•

Implantar infraestrutura necessária para incentivar a ocupação do Distrito Industrial,
impulsionando o desenvolvimento socioeconômico municipal;
Simplificar a legislação de uso e ocupação do solo e adotar o conceito da cidade multifuncional,
facilitando a viabilidade de atividades não residenciais;
Realizar parcerias com entidades públicas e privadas (ex. instituições universitárias e sistema “S”)
para implantação de programas de qualificação profissional atrelados ao novo perfil econômico
desejado para Miraselva;
Fortalecer a intermediação pública de mão de obra, a fim de integrar trabalhadores
desempregados e vagas oferecidas pelas empresas, por meio da implantação do Posto de
Atendimento ao Trabalhador;
Articular com os municípios integrantes da Região Metropolitana de Londrina, especialmente
aqueles que fazem divisa com Miraselva, com intuito de buscar complementariedades quanto ao
desenvolvimento e fortalecimento do potencial econômico da região.

Objetivo 2: Fomentar a diversificação da agricultura no município, por meio de ações que visem a
identificação e valorização do produtor rural, através da implantação de estruturas de apoio à
produção e comercialização dos produtos
Diretrizes:
•

•

•

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores
de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores
familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à
terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros,
mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola
2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e
implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a
produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de
adaptação às alterações climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas,
inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da
terra e do solo

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas
urbanas, peri-urbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de
desenvolvimento
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•

15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado,
incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para
alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•

•
•

•
•

Identificar os pequenos produtores de Miraselva, de modo a propor ações e políticas adequadas
às demandas locais, através de programas e recursos direcionados à agricultura familiar e
agroecológica, garantindo sistemas sustentáveis de produção de alimentos com foco na segurança
alimentar e na manutenção dos ecossistemas;
Apoiar a criação de cooperativas e associações e fornecer orientação técnica para agregar valor
aos seus produtos;
Criar calendário de manutenção preventiva das estradas municipais, facilitando os deslocamentos
e o transporte de produtos, principalmente dos pequenos produtores rurais e dos moradores da
Vila Rural;
Incentivar o desenvolvimento e a implantação de processos sustentáveis de manejo do solo rural,
com tecnologias limpas e controle do uso de defensivos agrícolas;
Promover a integração com os municípios da Região Metropolitana de Londrina, visando o
intercâmbio de ideias e soluções para o produtor rural, além de possibilidades de parcerias no
desenvolvimento de projetos de abastecimento, pesquisas de mercado, organização de
campanhas, trabalhos educativos com pequenos produtores.

31.2.2.

Desenvolvimento social

31.2.2.1.

Equipamentos urbanos e sociais

Objetivo: Manter a qualidade dos serviços comunitários de educação, saúde e assistência social
prestados aos miraselvanos, garantindo a qualidade de vida e estimulando a manutenção da
população no município

•

3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro,
o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e
vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos
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•

•

•

4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino
primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de
aprendizagem relevantes e eficazes
4.2 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação préescolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de
mortalidade relacionada em todos os lugares

Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Exigir aos novos loteamentos a destinação de áreas institucionais, assegurando reserva fundiária
para instalação de equipamentos;
Estudar a implantação de equipamentos sociais de acordo com o crescimento da população e,
consequentemente, com a demanda futura;
Mapear as Zonas de Uso Institucional do município, com intuito de instrumentalizar a gestão
pública para tomada de decisões relativas à localização das futuras áreas institucionais de
Miraselva, as quais poderão se articular através de caminhos de pedestres e ciclovias;
Garantir a adequação necessária dos equipamentos urbanos e sociais, a fim de atender a norma
de acessibilidade NBR 9050;
Ampliar o serviço de saúde, por meio da implantação e operação da nova Unidade de Saúde Básica
(USB), e realizar as metas previstas no Plano Municipal de Saúde;
Manter e propor melhorias, quando necessário, no atendimento especializado de saúde, no
âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema;
Garantir o acesso à educação de ensino infantil nos novos loteamentos, notadamente no
Empreendimento de Habitação de Interesse Social a ser implantado a oeste da mancha urbana;
Estimular programas de acompanhamento do acesso e permanência das crianças e jovens no
ensino fundamental e médio;
Capacitar e qualificar continuamente os colaboradores da rede de ensino municipal;
Fomentar o uso da Biblioteca Municipal através de programas complementares de educação e de
inclusão digital;
Promover a atualização cadastral periódica das famílias em situação de vulnerabilidade social no
Cadastro Único do Governo Federal, de modo a encaminhá-las aos serviços da rede de proteção
social, garantindo os direitos sociais básicos;
Fortalecer as instâncias de participação e de controle da sociedade civil sobre as políticas sociais.
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31.2.2.2.

Esporte e Lazer

Objetivo: Assegurar áreas públicas de lazer, esporte e recreação para a população, visando à melhoria
da qualidade ambiental de vida
Diretrizes:
•

•

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades
para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos,
integrados e sustentáveis em todos os países
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros,
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças,
pessoas idosas e pessoas com deficiência

Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•

•
•
•
•

Mapear as Zonas de Espaços Livres do município, com intuito de instrumentalizar a gestão pública
para tomada de decisões relativas à localização das futuras áreas de lazer de Miraselva, as quais
poderão se articular através de caminhos de pedestres e ciclovias;
Expandir o uso da infraestrutura disponível nas escolas para difundir a prática de esportes;
Implantar projetos sociais de apropriação do espaço urbano e das áreas verdes, que aliem
atividades escolares, da terceira idade e eventos públicos;
Garantir a adequação necessária dos equipamentos de esporte e lazer, a fim de atender a norma
de acessibilidade NBR 9050;
Exigir aos novos loteamentos a destinação de áreas de lazer, assegurando a distribuição dos
espaços públicos ao longo da mancha urbana de Miraselva.

31.2.3.

Política Habitacional

Objetivo: Promover condições dignas de moradia para a população de Miraselva, em especial à
população de baixo poder aquisitivo, através da implantação de políticas e programas habitacionais,
capazes de suprir o déficit municipal
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Diretrizes:

•

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem,
religião, condição econômica ou outra

•

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas
11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades
para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos,
integrados e sustentáveis em todos os países

•

Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•

•
•

•
•

Elaborar o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), em cumprimento à Lei Federal nº
11.124/2005, contendo no mínimo:
o Diagnóstico das condições de moradia no Município;
o Cadastro das áreas de risco e ocupações irregulares, se houver;
o Identificação do déficit habitacional e a sua natureza;
o Objetivos, diretrizes e ações estratégicas para a Política Municipal de Habitação;
o Definição de metas anuais de atendimento habitacional, recursos previstos e aplicados,
prazos e áreas objeto de intervenção.
Demarcar Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), composta por área desocupada próxima de
infraestrutura instalada para provisão de habitações de interesse social;
Ativar o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS), instituído pela Lei Municipal
nº 608/2019, por meio da nomeação dos seus membros, com objetivo de formular, acompanhar,
controlar e avaliar a Política Municipal de Habitação;
Instituir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), garantindo repasse mínimo
do orçamento municipal; e
Criar programa municipal de auxílio para melhoria de habitações populares, priorizando a
acessibilidade, segurança das edificações e condições sanitárias, com foco na diminuição da
precariedade habitacional identificada em Miraselva.

Eixo III: Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática
31.3.1.

Organização Administrativa

Objetivo: Estruturar o sistema de gestão e planejamento territorial de forma transparente e integrada
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Diretrizes:
•
•

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os
níveis
16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades
fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos
internacionais

Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•
•

•
•
•

•
•

Manter quadro técnico efetivo para evitar descontinuidades nos projetos e programas municipais;
Implementar o Sistema de Informações Municipal (SIM) e fomentar a cultura cadastral, com
objetivo de incluir e atualizar dados do município, contemplando o cadastro multifinalitário, o
sistema de geoprocessamento e a integração dos cadastros municipais dos segmentos de saúde,
educação, assistência social e infraestrutura urbana;
Atualizar periodicamente a base cadastral do município, de modo a tornar o planejamento urbano
mais eficiente e permitir a implementação e o acompanhamento de ações fiscalizadoras;
Articular e integrar políticas e diretrizes setoriais, que interfiram na estruturação urbana;
Compatibilizar o Plano de Metas, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a
Lei Orçamentária Anual (LOA) aos objetivos e estratégias prevista pelo Plano Diretor e plano
decorrentes deste, como os planos setoriais/ regionais;
Criar e implementar o Sistema de Planejamento e Gestão do PDM para monitorar a implantação
do Plano de Ação;
Investir em canais de comunicação dinâmicos e de grande alcance, como Facebook e Twitter, para
garantir a transparência das ações realizadas pelo município.

31.3.2.

Gestão Democrática

Objetivo: Garantir a participação social nos processos de planejamento, gestão e avaliação
permanente dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano
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Diretrizes:

•

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem,
religião, condição econômica ou outra

•

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e
representativa em todos os níveis

Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•

•
•

Fortalecer as instâncias de participação popular, notadamente os conselhos e colegiados
municipais, com a ampliação de seu papel propositivo e deliberativo na política urbana municipal,
destacando-se a regulamentação do Conselho Municipal da Cidade (ComCid);
Assegurar a participação do CMDU nos processos de atualização e revisão da Política Urbana de
Miraselva, incluindo as legislações complementares;
Promover oficinas técnicas das diversas áreas de gestão da municipalidade, capacitando a
sociedade sobre questões pertinentes ao planejamento urbano.

Eixo IV: Serviços Públicos, Infraestrutura e Saneamento Ambiental
31.4.1.

Saneamento Ambiental

Objetivo: Assegurar os serviços de saneamento ambiental a toda população urbana de Miraselva, com
destaque para a implantação da rede de esgotamento sanitário
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Diretrizes:
•
•

•

6.1. Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para
todos
6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos
para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos,
reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando
substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente

•

9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente,
incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento
econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços
acessíveis para todos

•

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas
11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades,
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos
municipais e outros

•

Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•

•
•
•
•

•
•

Manter o índice de universalização do abastecimento de água na área urbana do município,
executando ações de manutenção e ampliação necessária para atendimento da população atual e
futura;
Elaborar estudo técnico e implantar o sistema de esgotamento sanitário na área urbana, reduzindo
o impacto das soluções individuais no meio ambiente e no solo;
Promover campanhas de conscientização sobre a importância do saneamento, do tratamento de
efluentes e da preservação da rede;
Universalizar a coleta de resíduos domiciliares na área urbana do município;
Estruturar sistema de coleta seletiva municipal em conjunto com ações de educação ambiental e
fortalecimento de criação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, objetivando o
aumento gradual do volume de material reciclado em relação ao volume total de resíduos sólidos
coletados;
Garantir a drenagem de águas pluviais na totalidade do território urbanizado, minimizando casos
de alagamento;
Realizar manutenção periódica dos componentes do sistema de drenagem;
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•
•
•

•

Reconhecer os lotes particulares como unidades do sistema de drenagem e determinar potencial
mínimo de permeabilidade/infiltração da água da chuva no solo;
Aumentar a área permeável nas Zonas de Espaços Livres e nas Zonas de Uso Institucional;
Monitorar e fazer cumprir a instalação de infraestruturas de saneamento básico nos novos
loteamentos, condicionados à apresentação de projeto aprovado pelo Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) e/ou órgãos ambientais competentes e de instrumentos de
garantia de execução das obras;
Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos de Miraselva, em conformidade com as Leis Federais nº 11.445/2007 e nº 12.305/2010,
definindo objetivos, diretrizes e estratégicas condizentes com a demanda municipal, com foco na
melhoria do cenário atual.

31.4.2.

Estruturação Viária e Mobilidade Urbana

Objetivo: Garantir o acesso democrático e seguro à cidade, priorizando os modais individuais não
motorizados
Diretrizes:
•

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por
meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças,
pessoas com deficiência e idosos
• 11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades,
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos
municipais e outros
• 11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros,
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças,
pessoas idosas e pessoas com deficiência
Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•
•
•

Estruturar e hierarquizar o sistema viário, seguindo critérios funcionais e urbanísticos das vias
existentes;
Estabelecer diretrizes viárias de modo a integrar os loteamentos futuros com a malha urbana
existente;
Promover a pavimentação e ajustes na geometria de determinados trechos viários, conforme
proposta de Estruturação Viária, melhorando as condições de trafegabilidade e segurança;
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•

•

•
•

•

•

Atuar institucionalmente junto ao Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER/PR) a
municipalização do trecho urbano da PR-534, considerando a extensão da Rua Arlindo Arali e da
Av. Dona Madalena, facilitando o uso e a manutenção destas vias;
Estabelecer regras para o dimensionamento da caixa das vias, conforme hierarquização viária,
incluindo espaços dedicados ao ciclista e ao pedestre, considerando a definição de regras
adequadas à realidade do município;
Realizar ações de fiscalização das condições físicas das calçadas, devendo ser adequadas às normas
estabelecidas pelo município e pela acessibilidade universal;
Implantar rede cicloviária no município, conforme proposta de Estruturação Viária, ligando os
principais locais de moradia com áreas de emprego, com foco no incentivo ao modo não
motorizado de transporte;
Implantar rota acessível, conforme proposta de Estruturação Viária, com vistas a garantir
acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida às áreas da cidade com
maior concentração de geradores de circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais
de prestação de serviços públicos e privados;
Elaborar Plano de Mobilidade Urbana, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal
nº 12.587/12, contendo no mínimo:
o Princípios da Política Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU);
o Plano de Ação, com as principais intervenções para os sistemas de circulação dos modos
coletivos e individuais, motorizados ou não, bem como para a gestão da mobilidade urbana
de Miraselva; e
o Plano de Monitoramento, com a definição de indicadores que visam avaliar a efetividade das
ações estabelecidas.

Eixo V: Ordenamento Territorial
31.5.1.

Uso e Ocupação do Solo

Objetivo: Ocupar o território de forma planejada, equilibrada e sustentável, com foco no modelo de
cidade compacta, por meio de ferramentas para o controle, organização e promoção do
desenvolvimento de Miraselva
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Diretrizes:
•

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço
acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas
• 11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades
para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos,
integrados e sustentáveis em todos os países
• 11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades,
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos
municipais e outros
Fonte: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 2015.

Ações:
•
•

•
•

Respeitar os níveis de planejamento propostos no Plano Diretor (Macrozoneamento e
Zoneamento), compatibilizando o uso do solo urbano e rural com a proteção do meio ambiente;
Incentivar a mescla de usos integrados ao sistema viário principal de Miraselva, garantindo
atividades econômicas ao longo do território urbano do município e resguardando os miolos de
quadra e os usos residenciais;
Acomodar o crescimento da mancha urbana em áreas próximas da infraestrutura existente; e
Simplificar a legislação de uso e ocupação do solo, facilitando sua compreensão e aplicação.
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32. INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
A Lei Federal nº 10.257/2001, intitulada como Estatuto da Cidade, estabelece um conjunto de
instrumentos urbanísticos que compõe a estratégia para efetivação dos objetivos do Plano Diretor,
com vistas a possibilitar o controle da ocupação e do uso do solo urbano, assim como recuperar para
a coletividade aqueles benefícios decorrentes de ações públicas que são apropriados por particulares.
Dentre os instrumentos previstos na referida legislação, destacam-se institutos jurídicos, políticosadministrativos e financeiros, os quais poderão ser apropriados e manejados pela política urbana
municipal, quando necessário, sendo eles:
i.

Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social;
ii. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;
iii. Planejamento municipal, em especial:
o Plano diretor;
o Disciplina o parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
o Zoneamento ambiental;
o Plano plurianual;
o Diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
o Gestão orçamentária participativa;
o Planos, programas e projetos setoriais;
o Planos de desenvolvimento econômico e social;
iv. Institutos tributários e financeiros:
o Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU;
o Contribuição de melhoria;
o Incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
v. Institutos jurídicos e políticos:
o Desapropriação;
o Servidão administrativa;
o Limitações administrativas;
o Tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;
o Instituição de unidades de conservação;
o Instituição de zonas especiais de interesse social;
o Concessão de direito real de uso;
o Concessão de uso especial para fins de moradia;
o Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
o Usucapião especial de imóvel urbano;
o Direito de superfície;
o Direito de preempção;
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o
o
o
o
o

Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;
Transferência do direito de construir;
Operações urbanas consorciadas;
Regularização fundiária;
Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos
favorecidos;
o Referendo popular e plebiscito;
o Demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;
o Legitimação de posse.
vi. Estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).
O Quadro 32-1 detalha os principais instrumentos urbanísticos previstos pelo Estatuto da Cidade, que
estarão a disponibilidade da administração pública para serem utilizados e regulamentados no intuito
de atingir os objetivos propostos pelo Plano Diretor.
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Quadro 32-1: Detalhamento dos principais instrumentos urbanísticos definidos pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001)
Instrumento Urbanístico

Definição

Objetivos
Viabilizar financeiramente o aproveitamento de imóvel que
não cumpre sua função social e de acordo com o Plano Diretor

Consórcio Imobiliário
Estatuto da Cidade (Lei Federal
n. 10.257/01), art. 46

Direito de Preempção
Estatuto da Cidade (Lei Federal
n. 10.257/01), arts. 25 a 27

Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV)
Estatuto da Cidade (Lei Federal
n. 10.257/01), arts. 36 a 38
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Instrumento de cooperação entre o poder público e a iniciativa
privada, utilizado para viabilizar empreendimentos quando existe
interesse público

Instituto jurídico que confere ao poder público a preferência de
compra de determinado imóvel urbano quando seu proprietário
o coloca à venda.

Instrumento de gestão complementar ao regramento de
parcelamento, uso e ocupação do solo que possibilita a avaliação
das consequências da instalação de empreendimentos e
atividades de grande impacto, privadas ou públicas, em áreas
urbanas.

Realizar urbanização em áreas carentes de infraestrutura e de
serviços urbanos e que tenham imóveis urbanos subutilizados
e não utilizados.
Induzir a ocupação de áreas já dotadas de infraestrutura e de
equipamentos, mais aptas para se urbanizar ou adensar
Aumentar a oferta de terra e de edificações para atender à
demanda habitacional existente no município
Facilitar a aquisição de imóveis, por parte do poder público,
para a realização de projetos específicos de interesse público,
evitando gastos maiores com desapropriações, uma vez que o
proprietário deve oferecer o imóvel
pelo valor de mercado.
‘Constituir um sistema de informações públicas sobre as
vendas de imóveis em um perímetro urbano estabelecido pelo
município em razão do interesse público ou social
Constituir um banco de áreas públicas.
Democratizar o sistema de tomada de decisões sobre os
grandes empreendimentos a serem realizados na cidade,
dando voz a bairros e comunidades que estejam expostos aos
impactos dos grandes empreendimentos
Analisar e informar previamente à gestão municipal quanto às
repercussões da implantação de empreendimentos e
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Instrumento Urbanístico

Definição

Operação Urbana Consorciada
(OUC)
Estatuto da Cidade (Lei Federal
n. 10.257/01)

Instrumento de gestão da valorização imobiliária que rege a
elaboração e implementação de projetos urbanos desenvolvidos
de modo consorciado, isto é, combinando expectativas e
objetivos do poder público, de agentes do mercado e da
sociedade civil

Outorga Onerosa do Direito de
Construir (OODC)
Estatuto da Cidade (Lei Federal
n. 10.257/01), arts. 28 a 31

Instrumento utilizado na captura de parte dos ganhos obtidos
pelo empreendedor imobiliário com o aproveitamento máximo
das terras urbanas produzidas e valorizadas a partir de
investimentos públicos.

Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios (PEUC);
IPTU Progressivo no Tempo e
Desapropriação com
Pagamento em Títulos da
Dívida Pública

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Conjunto de instrumentos voltado diretamente às propriedades
urbanas que não cumprem sua função social

Objetivos
atividades impactantes, privadas ou públicas, em áreas
urbanas
Evitar desequilíbrios no crescimento das cidades
Garantir condições mínimas de qualidade urbana
Zelar pela ordem urbanística e pelo uso socialmente justo e
ambientalmente equilibrado dos espaços urbanos
Viabilizar intervenções de maior escala, em atuação
concertada entre o poder público e os diversos atores da
iniciativa privada
Promover transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociais e valorização ambiental, simultaneamente
Recuperar a valorização imobiliária decorrente da atuação
normativa do poder público (permissão de construir acima do
CAB) em determinada área ou imóvel, com vistas à justa
distribuição dos ônus e benefícios da urbanização, de forma
que tal recuperação da valorização tenha efeitos
redistributivos no território municipal
Promover a urbanização compacta, induzindo a ocupação de
áreas já dotadas de infraestrutura e equipamentos, mais aptas
para urbanizar ou povoar
Aumentar a oferta de terra e de edificações para atender à
demanda existente
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Instrumento Urbanístico
Estatuto da Cidade (Lei Federal
n. 10.257/01), arts. 5 a 8

Definição

Transferência do Direito de
Construir (TDC)
Estatuto da Cidade (Lei Federal
n. 10.257/01), art. 35

Instrumento que confere ao proprietário de imóvel a
possibilidade de exercer em outro local ou de vender o direito de
construir previsto nas normas urbanísticas e que ele ainda não
tenha utilizado

Objetivos
Auxiliar no combate à especulação de terras urbanas
Preservar imóveis ou áreas de valor histórico, ambiental ou
cultural

Viabilizar programas de regularização fundiária e programas de
habitação de interesse social, como a urbanização de áreas
ocupadas, por meio da resolução de conflitos fundiários
urbanos, como a de terrenos privados ocupados por terceiros
Fonte: Guia para elaboração e revisão de Planos Diretores – Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 202062. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

62

Disponível em: https://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/368/titulo/guia-para-elaboracao-e-revisao-de-planos-diretores. Acesso em setembro de 2021.
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33. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Reunião Técnica de Capacitação
Tipo:
Finalidade:

Reunião Técnica de Capacitação
Alinhar as expectativas quanto ao conteúdo da Fase 3
Apresentar métodos e técnicas para elaboração da Fase 3
Data, hora e local: 03/09/2021 das 8h30 às 9h50 – Videoconferência
(Google Meet)

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Nome
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto Antiveri
Nome
Lauanna Campagnoli
Nome
Maria Inês Terbeck

Rodolfo Purpur

•

Instituição
Prefeitura Municipal - Divisão de Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal - Gabinete do Prefeito
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis
Instituição
Supervisão PARANACIDADE
Supervisão PARANACIDADE

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO

Figura 33.1-1: Registro da reunião – Google Meets
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Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2021.

•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item
1

Pauta
Escopo

Principais assuntos discutidos
Geo Brasil apresentou as principais dúvidas com relação ao escopo dos
itens 2.15, 2.16 e 2.17, constantes no Termo de Referência
•
•

•

2

(Re)Ordenamento territorial

•

•
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Maria Inês (PARANACIDADE) comentou que não há necessidade de
criação de Macrozoneamento Urbana para Miraselva
Este argumento foi reforçado por Rodolfo (PARANACIDADE),
indicando que este item é importante para municípios com maior
expressividade populacional
Maria Inês (PARANACIDADE) abordou sobre a criação de zonas de
urbanização específica, delimitando, por exemplo, chácaras de
recreio/lazer
Osnei (Prefeitura Municipal) comentou sobre a existência de uma
Vila Rural, com 28 lotes de 5.000m², implantada no âmbito do
Programa do Estado/COHAPAR
Apesar da sugestão da Maria Inês (PARANACIDADE), Osnei
(Prefeitura Municipal) indicou que os moradores da Vila Rural
pediram para não classificar a área como Zona de Urbanização
Específica, para não serem prejudicados com a cobrança da energia
elétrica
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Item

Pauta

Principais assuntos discutidos
•
•

Osnei (Prefeitura Municipal) questionou sobre a possibilidade de
regulamentar lotes menores que 140m²
Maria Inês (PARANACIDADE) e Rodolfo (PARANACIDADE) não
recomendam a regulamentação de lote mínimo de 125m², uma vez
que impacta na qualidade de vida da população

•

Maria Inês (PARANACIDADE) enfatizou a necessidade de criação de
proposta de “Rotas Acessíveis” em Miraselva, a qual poderá seguir
o roteiro disponibilizado pelo PARANACIDADE
• Maria Inês (PARANACIDADE) também comentou sobre a
possibilidade de implantação de propostas para a ciclomobilidade
voltada ao lazer da população
Geo Brasilis comentou sobre a possibilidade de manter os eixos
estratégicos indicados no Plano Diretor de Miraselva, adaptando os
objetivos ao cenário atual do município
3

Propostas para garantir os
direitos à cidade sustentável

•

•
•

4

Instrumentos Urbanísticos
•
•
•

5

Oficinas e Audiência Pública

•

•

Maria Inês (PARANACIDADE) comentou que além dos objetivos,
deverão ser indicadas as ações para garantir os direitos à cidade
sustentável, articuladas aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
Estas ações serão a base para elaboração do Plano de Ação e
Investimento, objeto da Etapa 4
Maria Inês (PARANACIDADE) indicou que não é necessário listar
todos os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da
Cidade, mas propor àqueles que são adequados à realidade do
município (IPTU Progressivo, Direito de Preempção)
Sugeriu-se que os instrumentos urbanísticos sejam apresentados
na Oficina, para debate junto à gestão pública e à sociedade civil
Geo Brasilis questionou sobre a possibilidade de realização de
Audiência Pública no formato presencial
Maria Inês (PARANACIDADE) e Rodolfo (PARANACIDADE)
indicaram que a recomendação para evitar aglomerações se
mantém, ou seja, a Audiência Pública deverá ser realizada no
formato virtual
Geo Brasilis informou que esta etapa é bem densa, com bastante
informação a ser validada junto à ETM e ao GA. Esta informação
foi reforçada por Maria Inês (PARANACIDADE)
Dessa forma, foi sugerida a realização de Oficinas nas duas
últimas semanas de setembro, enquanto que a Audiência Pública
ficará para a primeira quinzena de outubro

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Oficina de “Leitura Técnica” – “Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável”
Tipo:
Finalidade:
Data, hora e local:

•

Oficina de Leitura Técnica
Apresentação da proposta da Fase 3
30/09/2021 das 14h às 16h – Videoconferência
(Google Meet)

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Nome
Vinicius Karakida Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto Antiveri
Antônio Donadon
Roseli Isabel de Oliveira Urbano
Katia Andrea de Oliveira
José Roberto Bueno
Creide Vieira de Melo
Cesar Henrique Arali
Nome
Lauanna Campagnoli
Nome
Maria Inês Terbeck
Rodolfo Purpur

•

Instituição
Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ETM – Divisão de Assistência Social
ETM – Divisão de Agricultura e Meio Ambiente
ETM – Secretaria Municipal de Saúde
GA – Agricultores
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis (virtual)
Instituição
Supervisão PARANACIDADE
Supervisão PARANACIDADE

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO

Figura 33.2-1: Registro da reunião – Google Meets
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Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2021.

•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item
1

2

Pauta

Principais assuntos discutidos
Geo Brasil apresentou a proposta da Fase 3, cujo conteúdo já havia sido
Proposta Fase 3
alinhado com integrantes da Equipe Técnica Municipal (reuniões
realizadas em 22/09 e 29/09)
Maria Inês ((PARANACIDADE) comentou sobre a necessidade de a
proposta estar alinhada aos anseios da administração pública,
Análise do conteúdo
notadamente no que diz respeito ao conteúdo Plano de Ação, uma vez
apresentado
que este instrumento é utilizado para análise dos projetos e recursos (a
fundo perdido ou obrigatório) a serem transferidos para a municipalidade
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Item

Pauta

Principais assuntos discutidos
Maria Inês (PARANACIDADE) indagou sobre:
• Manutenção da faixa de proteção urbana, proibindo a cana-deaçúcar em área envoltória ao perímetro urbano. A Geo Brasilis e a
Prefeitura Municipal sinalizaram sobre a importância da
manutenção desta faixa
• Existência de Estrada Vicinal para conectar com Distritos. Foi
informado que não existe distrito em Miraselva
• Dimensionamento das vias, o qual deverá estar adaptado à
realidade municipal. A Prefeitura Municipal, por meio do Vinicius e
do Osnei, informou que o dimensionamento proposto está
condizente com o perfil identificado no município
• Existência de patrimônio histórico material e imaterial. A Geo
Brasilis e a Prefeitura Municipal (Osnei) comentaram sobre a
presença da Igreja e do Sobrado do primeiro prefeito, como
patrimônio histórico de Miraselva
Maria Inês sinalizou sobre a importância de definir a composição do
Sistema de Acompanhamento para garantir a implementação do Plano
Diretor e do Plano de Ação
•

•

Maria Inês comentou sobre os instrumentos urbanísticos e a
dificuldade de aplicação em municípios pequenos, similares ao perfil
de Miraselva
Ficou acordado que os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade
serão citados na proposta, a fim de garantir a possibilidade de
utilização/regulamentação futura dos mesmos, caso o município
julgue necessário

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

3ª Audiência Pública – “Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável”
A 3ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de Miraselva ocorreu no dia 19 de outubro de 2021,
com início às 18h e termino às 19h. Observando-se as recomendações sanitárias de distanciamento
social, devido ao cenário da pandemia do COVID-19, e garantindo os preceitos legais para ampla
participação da sociedade civil, o evento foi realizado no formato virtual, com transmissão ao vivo
através do canal Youtube oficial da empresa Geo Brasilis e se encontra disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=p_sLa2hwX5A.
Em atendimento às exigências do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e da Resolução nº
25 do Conselho Nacional das Cidades, a 3ª Audiência Pública teve seu edital de chamamento publicado
no Diário Oficinal Municipal do Paraná no dia 01 de outubro de 2021, com 18 dias de antecedência do
evento (Figura 33.3-1).
Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 324

Figura 33.3-1: Edital de Chamamento da 3ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de Miraselva

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.
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O documento base para a 3ª Audiência Pública foi divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de
Miraselva (http://www.miraselva.pr.gov.br/), conforme ilustra a Figura 33.3-2 para que a comunidade
local tivesse acesso e entendimento prévio sobre os assuntos que seriam tratados e discutidos.
Figura 33.3-2: Divulgação da Audiência Pública (em verde) e publicação do material de apoio (em
vermelho) no site oficial da Prefeitura de Miraselva

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Participou da transmissão ao vivo do evento o Dr. Antonio Donadon, representando o chefe do Poder
Executivo - Prefeito Rogério Aparecido da Silva, responsável pela fala de abertura da 3ª. Audiência
Pública. Na sequência, a equipe da Geo Brasilis realizou a apresentação técnica, através da projeção
de slides, cujo conteúdo foi:
•
•
•

Escopo contratado;
Síntese da Proposta para uma cidade sustentável;
Próximas etapas do projeto

Ao longo de toda apresentação, os participantes e interessados puderam se manifestar através do chat
do YouTube, cujos comentários estão registrados abaixo:
1- Wladimir Antiveri: Boa tarde
2 - Geo Brasilis: Boa tarde a todos
3 - Osnei de Camargo: Boa Tarde
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4- Vinícius Karakida Augusto: Boa tarde
5- Rose Oliveira: Boa tarde!!!
6- Juceline Durigam (Geo Brasilis): Boa noite a todos. Estejam à vontade para colocar suas dúvidas,
sugestões e contribuições aqui no Chat!
7- Katia Oliveira: Boa noite
8- Cátia Catarina: Boa tarde!!
9 - Creide Melo: Creide Vieira Melo
10 - Lucila Palla: Boa noite!
11 - Rosineide Felix Rodrigues de Camargo: boa noite. muito importante a participação de todos...
12 - Juceline Durigam (Geo Brasilis): Prezados, aproveitem para colocar, aqui no chat, suas dúvidas e
contribuições. Estamos chegando ao final da audiência pública.
A transmissão ao vivo contou com a participação de aproximadamente 16 pessoas, havendo 38
visualizações do vídeo após encerrado o evento e até o fechamento do presente documento (em 20
de outubro de 2021).
A Figura 33.3-3 apresenta os registros da transmissão ao vivo da 3ª. Audiência Pública da Revisão do
Plano Diretor de Miraselva.
Figura 33.3-3: Registro da transmissão ao vivo da 3ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de
Miraselva
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Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2021.
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34. APRESENTAÇÃO (4ª FASE)
Em atendimento ao Contrato nº 39/2020, o presente relatório tem como objetivo apresentar a
consolidação das diretrizes e propostas elaboradas na etapa anterior, organizadas na forma do Plano de
Ação e Investimentos (PAI) – Capítulo 2, e ajustadas na forma de Minutas de Anteprojetos de revisão e
complementação dos seguintes instrumentos jurídicos – Capítulo 3, cujo conteúdo está amparado na
realidade local e no anseio da gestão pública municipal:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Municipal, contendo:
o Diretrizes para (re) ordenamento territorial (Macrozoneamento Municipal);
o Diretrizes para garantir os direitos à cidade sustentável;
o Instrumentos urbanísticos, previstos na Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade,
aplicáveis ao território municipal;
o (Re) criação do Conselho Municipal da Cidade (CMC); e
o Sistema de acompanhamento e controle do Plano
Anteprojeto de Lei do Perímetro Urbano;
Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano;
Anteprojeto de Lei do Sistema Viário, utilizando a classificação de vias adotadas pela Lei Federal nº
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);
Anteprojeto de Lei do Parcelamento do Solo para fins Urbanos, em conformidade com a Lei Federal
nº 6.766/79 e suas respectivas alterações;
Anteprojeto de Lei do Código de Edificações e Obras;
Anteprojeto de Lei do Código de Posturas.

O Capítulo 4 é dedicado ao sistema de planejamento e gestão do PDM, considerando os seguintes
aspectos:
•
•
•
•
•
•

Estrutura organizacional e atribuições das unidades administrativas competentes;
Sistema de informações municipais;
Perfil do grupo técnico permanente, vinculado à estrutura administrativa da Prefeitura;
Equipamentos e programas de informática;
Estrutura física, veículos e instrumentos de trabalho; e
Sistema de indicadores de monitoramento

Adicionalmente, integra este documento o Relatório de Atividades, com o registro dos eventos
realizados durante esta fase63. Destaca-se que a consolidação das propostas indicadas neste documento
incorpora todas as recomendações definidas pela legislação vigente em todas as esferas de governo.

63 A ser complementado

com os registros da 4ª Audiência Pública - “Plano de Ação e Investimentos (PAI) e Institucionalização
do PDM”, da Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal – “Pactuação do Plano Diretor Municipal” e das demais
reuniões programadas.
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35. PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS (PAI)
O PAI contém o detalhamento das ações e investimentos necessários para a implementação do PDM,
hierarquizados de acordo com as decisões pactuadas junto à Equipe Técnica Municipal (ETM) e ao
Grupo de Acompanhamento (GA)64. Para cada eixo proposto65 serão indicados (Quadros 35.2-3 a 35.26):
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.
vii.

Secretaria ou Divisão responsável: conforme a atual organização administrativa da Prefeitura66.
A indicação do órgão responsável visa facilitar a implantação das ações propostas;
Ação: englobando programas e projetos, voltados à efetivação do Plano Diretor proposto;
Custo estimado: com base nos valores correntes para o desenvolvimento de cada atividade,
considerando dados do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 de Miraselva67 e ações similares
executadas em outros municípios com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de
Obras Públicas do Estado do Paraná e outros órgãos estaduais. Vale destacar que os valores
apresentados são de referência, os quais, quando de sua aplicação, deverão ser validados e
detalhados pelos orçamentos dos projetos específicos elaborados pela administração pública;
Prazo de execução: classifica a implantação das ações, respeitando o período de cinco anos,
considerando três horizontes - curto (1 a 2 anos), médio (de 3 a 4 anos) e longo prazo (5 anos ou
mais);
Possíveis fontes de recurso: a quem a administração pública poderá recorrer, tanto para o
financiamento quanto para o desenvolvimento de ações a fundo perdido;
Metas do “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” (ODS): em que a ação está vinculada; e
Indicadores de acompanhamento: instrumentos para verificação da consecução (ou não) das
ações e, consequentemente, da implantação do PDM no município de Miraselva.

A síntese do custo das ações elencadas nas próximas seções consta no Quadro 35-1, cujo valor total
proposto é compatível com a projeção orçamentária do município, considerando a capacidade de
investimentos de Miraselva (Quadro 35-2), a qual poderá ser ampliada por aportes obtidos junto aos
diferentes agentes de financiamento ou de fontes a fundo perdido ou de recursos próprios. Destacase que as despesas com manutenção de atividades e custeio da Administração Municipal, inclusive
com o pessoal ativo e inativo, e as ações que dependem da elaboração de estudo ou projeto específico
não serão objetos de previsão de custo.

64

Objeto da 4ª Oficina de Leitura Técnica, realizada no dia 03/12, registrada no Relatório de Atividades.
Considerando o Capítulo 3 da 3ª Fase, à exceção do Eixo V, que se traduz no Macrozoneamento e no Zoneamento Urbano,
já indicado nas propostas do Plano Diretor (ANEXO I) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (ANEXO III).
66 Lei Municipal nº 601/2018.
67Instituído pela Lei Municipal nº 652/2021.
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Quadro 35-1: Síntese do custo indicado no Plano de Ações e Investimentos, por Secretaria ou Divisão,
em R$ mil
Secretaria/
Divisão
Divisão de Gabinete

Custo total
estimado (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2 anos)

Curto (1 a 2
anos)

Curto (1 a 2
anos)

R$285.000,00

R$45.000,00

R$200.000,00

R$40.000,00

Divisão de Gabinete/SAMAE

R$5.080.000,00

R$1.100.000,00

R$1.960.000,00

R$2.020.000,00

Divisão de Obras e Serviços
Públicos

R$3.260.000,00

R$2.240.000,00

R$370.000,00

R$650.000,00

Divisão de Meio Ambiente

R$25.000,00

R$9.000,00

R$8.000,00

R$8.000,00

Divisão da Cultura

R$50.000,00

R$50.000,00

Divisão de Patrimônio

R$300.000,00

R$200.000,00

R$100.000,00

Divisão de Transporte Escolar

R$740.000,00

R$350.000,00

R$390.000,00

R$9.740.000,00

R$3.944.000,00

R$3.078.000,00

Total

R$2.718.000,00

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

Quadro 35-2: Capacidade de investimento com recursos orçamentários e limite de endividamento,
2015 a 2020 e projeção para 2027, em R$ mil reais constantes
Indicadores
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2027*
Capacidade de investimento
2.845
2.902
3.698
3.773
3.233
4.248
4.478
com recursos orçamentários
Capacidade de
15.406
16.879
16.426
17.701
17.201
17.283
19.358
endividamento
Capacidade global de
18.250
19.782
20.124
21.474
20.434
21.531
23.836
investimentos
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2021. Elaboração: Geo
Brasilis, 2021.
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Quadro 35-3: Plano de Ação e Investimentos de Miraselva - Eixo I: Proteção e Preservação Ambiental e Cultural
Responsável

Ação

1. Realização de campanhas
educativas, por meio da
elaboração de material
gráfico e virtual, para
promover a conscientização
ambiental

Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2 Médio (3 a
Longo (5
anos)
4 anos)
anos)

Possíveis
fontes de
recurso
Município
Sebrae
Sesc

R$ 25.000,00

R$ 9.000,00

R$
8.000,00

Divisão de
Meio
Ambiente

R$ 8.000,00

Parcerias com
instituições de
ensino

Município

2. Estruturação da fiscalização
ambiental no município

Polícia
Ambiental

Ação
administrativa

IAT

Divisão de
Cultura

3. Elaboração de estudo para
levantamento do

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
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R$ 50.000,00

R$
50.000,00

Metas ODS

Indicadores de
acompanhamento

Meta 4.7
Meta 11.4
Meta 12.2
Meta 15.1
Meta 15.2
Meta 15.5
Meta 15.9

Material gráfico e
virtual elaborado
e divulgado

Meta 6.6
Meta 11.4
Meta 12.2
Meta 15.1
Meta 15.2
Meta 15.5
Meta 15.9

Fiscalização
ambiental atuante

Meta 11.4

Estudo técnico
elaborado

Município
Sebrae
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Responsável

Ação

Custo estimado
total (R$)

patrimônio histórico e
cultural, material e
imaterial, de Miraselva

4. Implantação de programas
e atividades para difusão e
valorização do patrimônio
cultural de Miraselva

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2 Médio (3 a
Longo (5
anos)
4 anos)
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas ODS

Indicadores de
acompanhamento

Meta 11.4

Programas e
atividades em
funcionamento

Parcerias com
instituições de
ensino
Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
estudo específico

Município
Sebrae
Parcerias com
instituições de
ensino

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Quadro 35-4: Plano de Ação e Investimentos de Miraselva - Eixo II: Desenvolvimento Econômico e Social
Responsável

Ação

1.

Divisão de
Gabinete

Realização de campanhas de
divulgação, por meio da
elaboração de material
gráfico e virtual, do
Programa de
Desenvolvimento Econômico
de Miraselva – PRODEM

Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a
2 anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas
ODS

Indicadores de
acompanhamento

Município
R$ 15.000,00

R$
15.000,00
Senai

Meta 8.3
Meta 8.5
Meta 9.2

Material gráfico e
virtual elaborado e
divulgado

Meta 4.4
Meta 8.3
Meta 8.5
Meta 10.2

Aumento de jovens e
adultos com cursos
qualificantes
concluídos

Meta 11.1
Meta 11.3

PLHIS elaborado e
instituído por lei
municipal

Município
Sebrae
2.

3.

Realização de cursos de
qualificação profissional
atrelados ao novo perfil
econômico de Miraselva

Elaboração do Plano Local de
Habitação de Interesse Social
(PLHIS)
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Senai
Ação
administrativa

Parcerias
com
instituições
de ensino
Município

R$ 200.000,00

R$
200.000,00

SEDU
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Responsável

Ação

Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a
2 anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas
ODS

Município
4.

Divisão de
Obras e
Serviços
Públicos

Construção de barracões
industriais e implantação de
infraestrutura no Distrito
Industrial de Miraselva, para
atração de futuras indústrias

R$ 900.000,00

Meta 4.4
Meta 8.3
Meta 8.5
Meta 9.1
Meta 9.2

R$
900.00,00
SEDU

Indicadores de
acompanhamento

Ocupação sustentável
e ordenada do
Distrito Industrial
Aumento na oferta de
empregos no
município

Município
5.

6.

Finalização da construção de
centro de eventos

R$ 500.000,00

Implantação de
equipamentos sociais de
acordo com o crescimento
da população e com a
demanda futura

Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
estudo e/ou
projeto
específico
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R$
500.000,00

N/A

Centro de eventos
implantado

Meta 3.8
Meta 4.1
Meta 4.2

Distribuição territorial
dos equipamentos
sociais de forma
adequada

SEDU

Município

SEDU
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Responsável

Ação

7.

8.

9.

Ampliação e reforma de
prédios próprios municipais

Adequação de prédios
próprios municipais às
normas de acessibilidade
(NBR 9050)

Implantação de energia
renovável em prédios
próprios municipais
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Custo estimado
total (R$)
Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
projeto
específico
Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
projeto
específico

Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
projeto
específico

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a
2 anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas
ODS

Município
N/A

Prédios próprios
ampliados e
reformados,
conforme demanda

Meta 4.5
Meta 4.a
Meta 10.2
Meta 11.7

Prédios próprios
acessíveis

SEDU

Município

SEDU

Município

SEDU

Indicadores de
acompanhamento

Meta 4.5
Meta 4.a
Meta 7.2
Meta 7.3
Meta 10.2
Meta 11.7

Prédios próprios
municipais com
estrutura para
energia renovável
implantada e
operante
Redução do custeio
da maquina pública
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Responsável

Ação

10. Criação de programa de
auxílio para melhoria de
habitações populares

Divisão de
Patrimônio

Custo estimado
total (R$)

11. Construção de casas
populares para atendimento
do déficit habitacional

12. Aquisição de terrenos

R$ 300.000,00

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
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Curto (1 a
2 anos)

Médio (3 a
4 anos)

Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
estudo
específico
Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
projeto
específico

13. Identificação dos pequenos
produtores rurais de
Divisão de
Miraselva, com objetivo de
Agricultura e
promover ações e políticas
Abastecimento
adequadas às demandas
locais

Custo por prazo (R$)
Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas
ODS

Município
Programa implantado
COHAPAR
CAU

Meta 11.1
Meta 11.3

CREA
Município
Meta 11.1
Meta 11.3
COHAPAR

R$
200.000,00

R$
100.000,00

Município

Meta 11.3

Município
Ação
Administrativa

Indicadores de
acompanhamento

SENAR
IDR

Meta 2.3
Meta 11.a

Redução do déficit
qualitativo ou por
reposição de estoque
Casas construídas e
em condições de
habitabilidade
Redução do déficit
quantitativo ou por
incremento de
estoque
Terrenos adquiridos
via processo de
desapropriação
amigável
Cadastro dos
pequenos produtos
rurais elaborado
Política para o
desenvolvimento
rural implantada
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Responsável

Ação

Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a
2 anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas
ODS

Indicadores de
acompanhamento

Meta 2.4
Meta 11.a
Meta 15.3

Pequenos produtores
rurais capacitados

Meta 3.8

Veículos adquiridos e
em uso

Meta 3.8

Equipamentos
adquiridos e em
perfeito estado de
funcionamento

Meta 4.1
Meta 4.2

Diminuição na taxa de
abandono do ensino
fundamental e médio

Município
14. Fornecimento de orientação
técnica para agregar valor
nos produtos agrícolas

Ação
Administrativa

SENAR
IDR

Secretaria
Municipal da
Saúde

Divisão de
Ensino

Município

15. Aquisição de veículos para
transporte de pacientes para
atendimento fora do
município

R$ 1.360.000,00

16. Aquisição e provimento de
manutenção dos
equipamentos e materiais
para todos os setores de
atendimento à saúde

Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
projeto
específico

17. Adesão e fortalecimento na
parceria com o Governo
Federal e Estadual nos
programas de
acompanhamento do acesso

Ação
Administrativa
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R$
560.000,00

R$
400.000,00

R$
400.000,00

SESA
Ministério
da Saúde
Município
SESA
Ministério
da Saúde
Município

SEED
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Responsável

Ação

Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a
2 anos)

Médio (3 a
4 anos)

e permanência das crianças e
adolescentes na Educação
Infantil e Ensino
Fundamental - Anos Iniciais

Metas
ODS

Indicadores de
acompanhamento

MEC

Município

18. Implantação de ações
municipais para o
desenvolvimento da
educação

Ação
Administrativa

19. Realização de cursos de
capacitação e qualificação
dos colaboradores da rede
de ensino municipal

Ação
Administrativa

SEED

Meta 4.1
Meta 4.2

Melhoria nos
indicadores de
educação (ex. IDEB)

Meta 4.c

Professores mais
capacitados

Meta 4.1
Meta 4.2

Veículos adquiridos e
em uso

Meta 4.1
Meta 4.2
Meta 4.a

Programas
implantados

MEC
Município
SEED
FNDE
Município

Divisão de
Transporte
Escolar

20. Adquirir novos veículos para
o transporte escolar (ônibus,
micro-ônibus, van).

R$ 740.000,00

Divisão de
Biblioteca
Pública

21. Implantação de programas
complementares de
educação e inclusão digital
na Biblioteca Municipal

Ação
Administrativa
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Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

R$
350.000,00

R$
390.000,00

SEED
FNDE
Município
SEED
FNDE
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Responsável

Ação
22. Manutenção da cultura
cadastral de forma periódica
das famílias em situação de
vulnerabilidade social no
Cadastro Único do Governo
Federal

Custo estimado
total (R$)

Ação
Administrativa

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a
2 anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas
ODS

Município

Meta 1.3
Meta 1.4

CadUnico em
constante atualização

Meta 1.3
Meta 1.4

Quadro de
funcionários da
assistência social
adequado para
atendimento da
demanda

Meta 1.3
Meta 1.4

Serviços e Programas
de Assistência Social
em funcionamento,
conforme a demanda

23. Ampliação do quadro de

Divisão de
Assistência
Social

funcionários nos
equipamentos de
programas e serviços de
assistência social

Ação
Administrativa

Município

24. -Apoio e ampliação da

prestação de serviços e
programas de assistência
social
25. Criação equipes técnicas
para cada serviço
prestado
26. Construção de Condomínio
para Idosos
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Município

Ação
Administrativa

Ministério
da
Cidadania

Indicadores de
acompanhamento

Ação
Administrativa

Município

Meta 1.3
Meta 1.4

Equipes técnicas
contratadas

Estimativa de
valor
condicionado à

Município

Meta 1.3
Meta 1.4
Meta 11.1

Condomínio para
Idosos em construção
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Responsável

Ação

Custo estimado
total (R$)
elaboração de
projeto
específico

27. Construção de Abrigo ou
Casa de Passagem, voltado
ao acolhimento, de forma
temporária, de pessoas em
situação de rua e desabrigo
por abandono, migração e
ausência de residência ou
pessoas em trânsito e sem
condições de autossustento

Divisão de
Esportes

28. Adoção do uso da
infraestrutura no município
para difundir a prática de
esportes
29. Fortalecimento da parceria
com o Governo Federal e
Estadual nos programas
existentes
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Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
projeto
específico

Ação
Administrativa

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a
2 anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas
ODS

COHAPAR
Casa Fácil
Paraná

Cadastro dos
interessados
realizado

Município

Ministério
da
Cidadania

Município

Meta 1.3
Meta 1.4

Proesporte
- Paraná
Esporte

Abrigo ou Casa de
Passagem construído
e em funcionamento

Meta 11.3

Infraestrutura
disponível no
município utilizada
para a prática
esportiva

Meta 11.3

Difusão da prática de
esportes no
municípios

Município
Ação
Administrativa

Indicadores de
acompanhamento
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Responsável

Ação

30. Implantação de projetos
sociais de aprovação dos
espaços públicos do
município

Custo estimado
total (R$)

Ação
Administrativa

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a
2 anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso
Secretaria
Especial do
Esporte
Município
Parcerias
com
empresas
privadas

Metas
ODS

Meta 11.3
Meta 11.7

Indicadores de
acompanhamento

Espaços públicos
utilizados de forma
contínua

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Quadro 35-5: Plano de Ação e Investimentos de Miraselva - Eixo III: Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática
Responsável

Divisão de
Obras e
Serviços
Públicos

Divisão de
Patrimônio

Ação
1. Atualização da base
cartográfica do
município, em conjunto
com a elaboração do
cadastro multifinalitário
2. Implantação e atualização
periódica do Sistema de
Informações Municipal
(SIM)
3. Aquisição de mobiliário,
equipamentos, máquinas
e veículos visando suprir
ou minimizar as
necessidades estruturais
e tecnológicas do Poder
Executivo para execução
de ações e prestação dos
serviços à comunidade
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Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2
anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso
Município

R$ 500.000,00

R$
500.000,00

SEDU

Metas ODS

Indicadores de
acompanhamento

Meta 16.6
Meta
16.10

Base cartográfica
e cadastro
multifinalitário
elaborado

Meta 16.6
Meta
16.10

SIM implantado e
em constante
atualização

N/A

Mobiliário e
demais itens
adquiridos e em
uso

BNDES - PMAT
Ação
Administrativa

Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
estudo e/ou
projeto específico

Município

Município

BNDES - PMAT
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Responsável

Ação
4. Atualização da estrutura
organizacional da
Prefeitura, com
detalhamento das
atribuições nos diferentes
níveis da administração
5. Elaboração do Plano de
Cargos, Carreiras e
Salários para todos os
servidores

Divisão de
Gabinete

Custo estimado
total (R$)

Ação
Administrativa

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2
anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Município

Metas ODS

Indicadores de
acompanhamento

N/A

Lei da estrutura
organizacional
promulgada

Plano de Cargos,
Carreiras e
Salários elaborado

Ação
Administrativa

Município

N/A

6. Atualização do Código
Tributário Municipal

Ação
Administrativa

Município

N/A

7. Atualização da Lei
Orgânica Municipal

Ação
Administrativa

Município

N/A

8. Elaboração do Regimento
Interno da Prefeitura
Municipal

Ação
Administrativa

Município

N/A

9. Instituição e nomeação
do Conselho Municipal da
Cidade (ConCid)

Ação
Administrativa

Município

Meta 16.6
Meta
16.10
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Lei do Código
Tributário
promulgada
Lei Orgânica
Municipal
promulgada
Regimento
Interno da
Prefeitura
Municipal
elaorada
CoCid atuante,
com reuniões
periódicas
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Responsável

Ação
10. Elaboração do Regimento
Interno do Conselho
Municipal da Cidade
(ConCid)
11. Nomeação do Conselho
Municipal de Habitação
de Interesse Social
(CMHIS)
12. Instituição do Fundo
Municipal de Habitação
de Interesse Social
(FMHIS)

Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2
anos)

Médio (3 a
4 anos)

Longo (5
anos)

Ação
Administrativa

Possíveis
fontes de
recurso

Município

Ação
administrativa

Município

Ação
administrativa

Município

13. Atualização constante
dos canais de
comunicação dinâmicos e
de grande alcance, como
Facebook e Twitter

Ação
administrativa

14. Abertura e realização de
concurso público

R$ 70.000,00

R$
30.000,00

R$
40.000,00

Metas ODS

Indicadores de
acompanhamento

Meta 16.6
Meta
16.10
Meta 10.2
Meta 16.6
Meta
16.10
Meta 11.1
Meta 11.3
Meta 16.6
Meta
16.10

CMHIS nomeado
via decreto

Lei do FMHIS
criada

Município

Meta 16.6
Meta
16.10

Canais de
comunicação
atualizados
constantemente

Município

N/A

Concurso público
realizado

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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Quadro 35-6: Plano de Ação e Investimentos de Miraselva - Eixo IV: Serviços Públicos, Infraestrutura e Saneamento Ambiental
Responsável

Ação

1.

Divisão de
Gabinete e
SAMAE

2.

3.

Elaboração de estudo
técnico (projeto
executivo) e construção
do sistema de
esgotamento sanitário
para atendimento da área
urbana de Miraselva

Manutenção do
fornecimento de água
tratada para a área
urbana de Miraselva
Revisão do Plano
Municipal de
Saneamento Básico
(PMSB) e o Plano de
Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de
Miraselva (PMGRIS)
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Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2
anos)

Médio (3 a 4
anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas ODS

Indicadores de
acompanhament
o

Meta 6.2
Meta 11.1
Meta 11.6

Sistema de
esgotamento
sanitário
operante,
atendendo ao
menos 80% dos
domicílios
urbanos

Meta 6.1
Meta 6.2
Meta 6.3

100% da
população urbana
atendida com
abastecimento de
água

Meta 6.1
Meta 6.2
Meta 9.1
Meta 11.1
Meta 11.6

PMSB e PMGRIS
revisado,
conforme
realidade
municipal

Município

R$
4.010.000,00

R$
710.000,00

R$
1.500.000,00

R$
1.800.000,000

SAMEA
FUNASA
SEDU
Município

R$ 820.000,00

R$
390.000,00

R$ 210.000,00

R$ 220.000,00
SAMEA

Município
R$ 250.000,00

R$ 250.000,00

SAMEA
FUNASA

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 347

Responsável

Ação

4.

Divisão de
Obras e
Serviços
Públicos

5.

Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2
anos)

Médio (3 a 4
anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas ODS

Indicadores de
acompanhament
o

Meta 9.1
Meta 11.1
Meta 11.6

Coleta seletiva
operando

Meta 11.1
Meta 11.6

Manutenção
realizada
periodicamente

Município

Construção do barracão
para estrutura o sistema
de coleta seletiva
municipal

R$ 510.000,00

Manutenção periódica
dos componentes do
sistema de drenagem

Ação
Administrativa

R$
330.000,00

R$ 180.000,00
SEDU

Município

Ruas, praças e
avenidas
revitalizadas

Município
6.

Revitalização das ruas,
avenidas e praças com
novos canteiros e
iluminação de LED
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R$ 650.000,00

R$
310.000,00

R$ 190.000,00

Meta 11.1
Meta 11.6

R$ 150.000,00
SEDU

Iluminação
Pública em LED
nas principais vias
do município
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Ação

Custo estimado
total (R$)

Implantação de rota
acessível, conforme
dispõe o Plano Diretor
Municipal

Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
estudo e/ou
projeto
específico

Manutenção e
pavimentação dos
logradouros públicos e
estradas municipais

Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
estudo e/ou
projeto
específico

Implantação da rede
cicloviária no município,
conforme dispõe o Plano
Diretor Municipal

Estimativa de
valor
condicionado à
elaboração de
estudo e/ou

Responsável

7.

8.

9.
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Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2
anos)

Médio (3 a 4
anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

Metas ODS

Indicadores de
acompanhament
o

Meta 11.7

Rota acessível
implantada
(0,7km de
extensão),
conforme trata a
NBR 9050

Município

SEDU

Município
Meta 11.a
Meta 11.2
Meta 11.6
Meta 11.7

SEDU

Município

SEDU

Meta 11.2
Meta 11.6
Meta 11.7

Logradouros
públicos e
estradas
municipais em
bom estado de
conservação,
incluindo
sinalização viária
adequada
Rede cicloviária
(incluindo
ciclofaixas,
ciclorrotas e
ciclovias)
implantada
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Responsável

Ação

Custo estimado
total (R$)

Custo por prazo (R$)
Curto (1 a 2
anos)

Médio (3 a 4
anos)

Longo (5
anos)

Possíveis
fontes de
recurso

projeto
específico

10. Elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana, em
conformidade com a Lei
Federal nº 12.587/2012
Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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R$ 200.000,00

Metas ODS

Indicadores de
acompanhament
o
Aumento no
número de
ciclistas no
município

R$
200.000,00

Município

Plano de
Mobilidade
Urbana
promulgado
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36. INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PDM
A institucionalização do PDM envolve a elaboração da Minuta do Anteprojeto de Lei do plano (ANEXO
I) a ser encaminhada à Câmara de Vereadores para análise e aprovação, cujo conteúdo inclui:
•
•

•
•

Macrozoneamento Municipal, compreendendo a divisão espacial das áreas urbanas e rurais e de
conservação do ambiente natural;
Eixos Estratégicos, contendo a definição de proposições que auxiliarão o Poder Municipal na tarefa
de planejar e gerenciar o seu desenvolvimento, com foco na garantia dos direitos à cidade
sustentável;
Instrumentos Urbanísticos, previstos no Estatuto da Cidade, os quais estarão à disposição da
administração pública, no intuito de atingir os objetivos previstos no Plano Diretor;
Sistema de Acompanhamento e controle do plano;

Ademais, o presente relatório engloba as Minutas dos Anteprojetos das Leis Complementares ao PDM,
a saber:
•

•

•

•
•
•

Anteprojeto da Lei do Perímetro Urbano (ANEXO II): contendo a delimitação da área urbana de
Miraselva, onde o Município deverá promover a justa distribuição de equipamentos e serviços
para atendimento à comunidade, bem como exercerá seu poder de polícia e tributação municipal;
Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano (ANEXO III): redefine as zonas de uso e
ocupação da Macrozona Urbana (MZU) de Miraselva, definindo parâmetros urbanísticos,
embasados no cenário urbano, social e econômico do município;
Anteprojeto da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (ANEXO IV): elaborada em conformidade com
a Lei Federal nº 6766/79 e suas alterações posteriores, atualizando as modalidades de
parcelamento e os procedimentos para o licenciamento urbanístico; os terrenos onde não serão
permitidos parcelamentos do solo, área mínima a ser doada ao poder público, com definições de
uso, parâmetros para o sistema viário e requisitos de infraestrutura mínima de responsabilidade
do empreendedor;
Anteprojeto da Lei do Sistema Viário Urbano (ANEXO V): redefine a hierarquização e o
dimensionando as vias públicas, bem como as diretrizes viárias para novos parcelamentos;
Anteprojeto da Lei do Código de Edificações e Obras (ANEXO VI): com a revisão e atualização das
normas edilícias no município;
Anteprojeto da Lei do Código de Posturas (ANEXO VII): regulamenta os direitos e deveres dos
munícipes, considerando aspectos relativos à higiene, cultura, segurança, ordem pública, ao bemestar coletivo e às atividades econômicas do município.
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37. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PDM
Com o objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Ação e Investimentos (PAI) e das
estratégias propostas no Plano Diretor e nas legislações complementares, faz-se necessária a
organização do Sistema de Planejamento e Gestão. Esta estrutura terá como enfoque orientar a
atuação do poder público, promovendo e garantindo a capacidade gerencial, técnica e financeira para
o pleno cumprimento da gestão democrática da cidade, baseada nos princípios fundamentais da
Constituição Federal e do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001).
O Sistema de Planejamento e Gestão deverá integrar um processo permanente, descentralizado e
participativo de planejamento, controle e avaliação da Política Urbana de Miraselva, sendo composto
por:
i.

Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Infraestrutura (SMFAI), em especial a Divisão
de Obras e Serviços Públicos, responsável pelas informações e suporte técnico;
ii. Grupo Técnico Permanente, de caráter técnico e executivo, composto por membros do Poder
Público, responsável pelo acompanhamento da implantação do Plano Diretor de Miraselva;
iii. Instrumentos de Gestão Democrática da Cidade, com destaque para o Conselho Municipal da
Cidade (ConCid), sendo formado por representantes do poder público e da sociedade civil, se
constituindo como a principal instância participativa de discussão e acompanhamento da Política
Urbana;
iv. Sistema de Informações Municipais (SIM);
v. Ferramentas de monitoramento e avaliação do PDM.
As leis municipais do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual devem
incorporar e observar as diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano Diretor Municipal e serão
elaboradas com acompanhamento do Conselho Municipal da Cidade, em cumprimento a diretriz da
gestão democrática estabelecida no inciso II do Art. 2º do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº
10.257/2001).

37.1.1.

Estrutura organizacional

A partir das análises realizadas durante a Análise Temática Integrada, concluiu-se que a Prefeitura
Municipal de Miraselva se mostra apta para implantar o PDM. No entanto, importante ressaltar a
necessidade de modernização das legislações que regulam e organizam o funcionamento geral do
Poder Público municipal, com destaque para:
•
•

Estrutura organizacional da Prefeitura, com detalhamento das atribuições nos diferentes níveis da
administração;
Plano de Cargos, Carreiras e Salários para todos os servidores;

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 352

•
•
•

Código Tributário Municipal
Lei Orgânica Municipal; e
Regimento Interno da Prefeitura Municipal

A implantação do PDM e, consequentemente, do PAI depende da observação da lei, notadamente por
parte da Divisão de Obras e Serviços Públicos, vinculada a Secretaria Municipal de Finanças,
Administração e Infraestrutura (SMFAI). Neste contexto, sugere-se que sejam de sua responsabilidade
as seguintes atribuições:
•
•
•

•

Garantir, monitorar e promover, direta ou indiretamente, a implantação do Plano de Ação e das
estratégicas do Plano Diretor Municipal;
Articular e integrar políticas e diretrizes setoriais, que interfiram na estruturação urbana;
Implantar e gerir o Sistema de Informações Municipais (SIM), constituído por um banco de
informações e dados necessários ao desenvolvimento, planejamento e gestão do município, com
transparência e publicidade para toda sociedade;
Dar suporte técnico, administrativo e financeiro ao Conselho Municipal da Cidade e aos demais
conselhos municipais, no que tange às discussões com impacto no meio urbano;

Para tal, faz-se necessário a manutenção de profissional qualificado no seu quadro técnico (Engenheiro
ou Arquiteto), com objetivo de gerenciar, organizar e dar suporte ao Sistema de Planejamento e
Gestão.

37.1.2.

Grupo Técnico Permanente

Como forma de acompanhar a implantação do PDM, sugere-se a instituição do Grupo Técnico
Permanente, de caráter técnico e executivo, o qual deverá atuar nas seguintes funções:
•
•
•
•

Acompanhamento e implementação do Plano Diretor de Miraselva e suas leis complementares,
avaliando sua aplicação e sugerindo correções e atualizações, quando necessárias;
Auxiliar na capacitação dos técnicos municipais, cujas atribuições estejam relacionadas
diretamente com a implantação do Plano Diretor Municipal de Miraselva;
Realizar estudos e pesquisas em matérias complementares ao Plano Diretor, além de propor
regulamentações às leis que o compõem;
Auxiliar o Conselho Municipal da Cidade e outros órgãos que forem instituídos, subsidiando-os
com informações e prestando esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento das
questões relativas ao Plano Diretor de Miraselva.

Propõe-se ainda que este grupo seja formado pelo corpo técnico da prefeitura municipal, sendo
composto por representantes da Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Infraestrutura
(SMFAI), em especial da Divisão de Obras e Serviços Públicos, da Divisão de Transportes e da Divisão
de Gabinete ou órgão que vierem a substituí-los.
Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 353

37.1.3.

Instrumentos de Gestão Democrática da Cidade

Os Instrumentos de Gestão Democrática da Cidade visam prever ferramentas para que a sociedade
civil acompanhe a formulação e execução da Política Urbana, fortalecendo o exercício da cidadania e
garantindo que os objetivos das políticas urbanas sejam alinhados aos interesses coletivos e
promovam inovação e aperfeiçoamento contínuo da gestão pública local, em conformidade com o
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), estabelecidos nos artigos 43 e 44 da referida lei, a
saber:
•
•
•
•
•

Órgãos colegiados de política urbana;
Debates, audiências e consultas públicas;
Conferências sobre assuntos de interesse urbano;
Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
e
Gestão orçamentária participativa composta por debates, audiências e consultas públicas sobre as
propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, sendo esta
gestão uma condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.

Neste sentido, o modelo proposto para Miraselva objetiva a inclusão e a qualificação da população, a
fim de garantir a participação social de forma plena e consistente, sendo composto por:
•
•
•
•

Conselho Municipal da Cidade (ConCid);
Audiência Pública;
Iniciativa Popular, de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
e
Gestão Orçamentária Participativa.

37.1.3.1.

Conselho Municipal da Cidade (ConCid)

O Conselho Municipal da Cidade (Concid) é proposto de modo a regulamentar o principal instrumento
de gestão democrática do município de Miraselva, combinando de forma paritária representantes do
poder público local e dos diversos setores da sociedade civil. Propõe-se que o ConCid se constitua
como órgão de assessoramento ao Prefeito Municipal quanto à proposição e acompanhamento das
diretrizes para a formulação e implementação da Política Urbana de Miraselva, estando vinculado à
Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Infraestrutura ou correspondente.
Suas atribuições deverão envolver:
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•

Acompanhar a execução do Plano Diretor e do Plano de Ação e Investimentos, por meio da
apreciação de relatório anual produzido pelo Executivo;
Deliberar e emitir pareceres sobre as propostas de regulamentação, alteração e revisão do Plano
Diretor e das legislações complementares;
Manifestar-se sobre a compatibilidade do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual com as diretrizes e prioridades do Plano Diretor;
Zelar pela integração das políticas setoriais, com vistas à execução de planos e projetos de
interesse do desenvolvimento municipal e, em especial, das ações prioritárias previstas no Plano
Diretor.
Convocar, extraordinariamente, a Conferência Municipal da Cidade;
Publicar e divulgar seus atos e deliberações;
Elaborar e aprovar regimento interno.

•
•
•

•
•
•

A Divisão de Obras e Serviços Públicos deverá prestar o apoio técnico e administrativo necessário ao
funcionamento do Conselho Municipal da Cidade.

37.1.3.2.

Audiência Pública

A Audiência Pública é um mecanismo de participação popular que cumpre o papel de tornar
transparente o processo de tomada de decisão, ao promover a publicidade dos seus objetivos,
assegurando o direito dos cidadãos ao acesso à informação.
Poderão ser realizadas no âmbito do Executivo, Audiências Públicas referentes a empreendimentos ou
atividades públicas e/ou privadas em processo de implantação, de impacto urbanístico ou ambiental
com efeitos potencialmente negativos sobre a vizinhança no seu entorno, o meio ambiente natural ou
construído, o conforto ou a segurança da população, para os quais serão exigidos estudos e relatórios
de impacto ambiental e de vizinhança nos termos que forem especificados em lei municipal. Ademais,
o Município realizará obrigatoriamente, audiências públicas para discussão com a população das
propostas de Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual
– LOA, em conformidade com o Artigo 44 do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) e do Artigo
48, §1º, Inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
Para Miraselva, a Audiência Pública deve respeitar os seguintes requisitos68:
•

Ser convocada por edital, com no mínimo 15 dias de antecedência, com amplo alcance à população
local;
Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;

•

68

Em alinhamento ao Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001 e à Resolução nº 25 do Conselho Nacional das
Cidades.
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•
•
•

Serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o conteúdo, abrirá as
discussões aos presentes;
Garantir a presença de todos os cidadãos, independente de comprovação de residência ou
qualquer outra condição, que assinarão lista de presença; e
Ser registrada através de gravação e, após a sua realização, lavrada a respectiva ata.

Os materiais que serão objetos da audiência devem ser disponibilizados à consulta pela população, via
digital, no mínimo cinco dias antes do evento.

37.1.3.3.

Iniciativa Popular

As proposições de Iniciativa Popular permitem aos cidadãos a apresentação de projetos de lei,
plebiscito e referendo ao poder Legislativo. Sua inclusão como instrumento de gestão democrática
possibilita a atuação popular através de um canal mais representativo e direto ao exercício da
democracia, sendo vinculada a uma porcentagem mínima de 2% do eleitorado para que seja
efetivamente submetida à apreciação da Câmara Municipal.
Qualquer proposta de iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano
e ambiental deverá ser apreciada pelo Executivo em parecer técnico circunstanciado sobre o seu
conteúdo e alcance, no prazo de 120 dias a partir de sua apresentação, podendo o prazo ser
prorrogado desde que solicitado com a devida justificativa, ao qual deve ser dada publicidade.

37.1.3.4.

Gestão Orçamentária Participativa

A gestão orçamentária participativa é prevista pela Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade) como
item obrigatório à aprovação pela Câmara Municipal das proposições feitas para o Plano Plurianual
(PPA), para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e para a Lei de Orçamento Anual (LOA) e deve ser
garantida por meio a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas.
O Orçamento Participativo é um mecanismo governamental que permite os cidadãos intervir
diretamente sobre a gestão financeira, orçamentária e contábil das entidades públicas. Assim, sugerese que a legislação orçamentária deva:
•
•

Incorporar as ações prioritárias do Plano Diretor aos seus termos, respeitadas as restrições legais,
técnicas e orçamentário- financeiras;
Ser apresentada ao ConCid, o qual poderá sugerir e solicitar ao Executivo a complementação,
suplementação ou esclarecimento acerca da execução orçamentária referente à implementação
das ações e programas prioritários; e
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•

O Executivo encaminhar ao ConCid o relatório de execução orçamentária das ações e programas
previstos no Plano Diretor e no Plano de Ação.

37.1.4.

Sistema de Informações Municipais (SIM)

O Sistema Municipal de Informações é um banco de dados municipais, que reúne em um mesmo
ambiente visual as informações cartográficas e indicadores do município. Seu objetivo é subsidiar o
processo de planejamento, monitoramento, implementação e avaliação da Política Urbana e de
tomada de decisão da gestão pública, contendo:
•

•

•

•

Dados geoespaciais do município, incluindo rodovia, arruamento, toponímia das ruas, hidrografia,
nome dos bairros e loteamentos, áreas protegidas e suscetíveis à risco geológico-geotécnico e de
inundação, entre outras informações relevantes para compor a base cartográfica municipal;
Mapeamento de investimentos, projetos e programas públicos, dos equipamentos sociais e
comunitários municipais, estaduais e federais, e da infraestrutura de transporte, transmissão de
energia elétrica, saneamento básico, entre outros elementos pertinentes, com base nos dados das
Secretarias Municipais e demais órgão relacionados aos temas especificados;
Cadastro e mapeamento de licenciamentos de projetos, programas e empreendimentos públicos
e privados com sua localização geográfica e em seus estágios de aprovação, execução e sua
conclusão; e
Séries históricas de dados socioeconômicos que subsidiem a elaboração de planos e projetos das
políticas setoriais do Município.

As informações do SIM deverão ser atualizadas periodicamente e disponibilizadas de forma ampla,
sendo este mantido pela SMFAI ou correspondente, podendo ser acessado através de endereço
eletrônico por:
•
•

Qualquer cidadão que possua um equipamento eletrônico conectado à internet; e
Consulta presencial na sede da Prefeitura Municipal para atendimento ao público.

Destaca-se que a implantação do SIM possibilitará o incremento, a articulação e a complementaridade
entre os diversos órgãos municipais que geram influências sobre o desenvolvimento urbano de
Miraselva, integrando as ações e planejando para melhoria da gestão, da governança urbana e da
qualidade de vida dos cidadãos do município.

37.1.5.

Ferramentas de monitoramento e avaliação do PDM

O processo de planejamento de Miraselva depende, em grande medida, da capacidade da gestão
pública de acompanhar a execução das estratégias adotadas pelo Plano Diretor Participativo, refletidas
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no Plano de Ação e Investimentos (PAI), e julgar, com base em critérios de eficiência, eficácia e
efetividade, se estas são adequadas ou precisam ser ajustadas.
Para tal, propõe-se que o PAI, objeto do Capítulo 2 deste relatório, seja utilizado como Painel de
Gestão pela municipalidade, uma vez que foram incluídos no Quadro 2-3 indicadores de
acompanhamento, com objetivo de facilitar e garantir o monitoramento quanto à consecução de cada
ação proposta.
Neste contexto, cabe a Prefeitura elaborar, anualmente, um relatório de avaliação da implantação do
Plano Diretor e do Plano de Ação, a ser apreciado pelo Conselho Municipal da Cidade e publicado no
site oficial do município. Tal relatório deve atender, necessariamente, aos princípios de clareza e de
democratização da informação, demonstrando o compromisso da Prefeitura com a transparência e
prestação de contas à sociedade e contribuindo para o fortalecimento da participação popular.
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38. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Reunião Técnica de Capacitação
Tipo: Reunião técnica de capacitação
Finalidade: Alinhamento do escopo e da metodologia e técnica para elaboração da 4ª
Fase
Data, hora e local: 05/11/2021, das 14h10 às 15h20 –Videoconferência (Google Meet)

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Nome
Vinicius Karakida Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto Antiveri
Antônio Donadon
Roseli Isabel de Oliveira Urbano
Katia Andrea de Oliveira
João Roberto Biguetti
Yorran Barone
Euclides Cipriano de Oliveira
Maria Helena Sartori
Junior Parisi
Claudio Arteman
Lucila Palla
Fabia Ferrer
Nome
Lauanna Campagnoli
Nome
Maria Inês Terbeck
Rodolfo Purpur

•

Instituição
Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ETM - Divisão de Assistência Social
GA - Sindicado dos Trabalhadores Rurais
GA - Câmara Municipal de Vereadores
GA - Comércio local (obs. login com nome “Lotérica Miraselva)
Secretaria de Educação - Prefeitura Municipal de Miraselva
Secretaria de Finanças - Prefeitura Municipal de Miraselva
Controlador Interno - Prefeitura Municipal de Miraselva
Secretaria de Educação - Prefeitura Municipal de Miraselva
Secretaria de Educação - Prefeitura Municipal de Miraselva
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis
Instituição
Supervisão PARANACIDADE
Supervisão PARANACIDADE

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO
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•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
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Item

Pauta

1

Escopo da 4ª Fase

2

Plano de Ação e
Investimentos

3

Indicadores

4

Sistema de
Acompanhamento e Gestão

5

Código de Obras e Código de
Posturas

6

Regulamentação dos
instrumentos previstos da
Lei Federal nº 10.257/2001

6

Estrutura organizacional

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Principais assuntos discutidos
Lauanna (Geo Brasilis) detalhou o conteúdo a ser elaborado para a 4ª
Fase, com base no Termo de Referência do projeto
Maria Inês (PARANACIDADE) informou que o PAI deverá ser elaborado
considerando o prazo de execução de cinco anos, o qual deverá refletir
as legislações orçamentárias (em especial o PPA), bem como as
demandas e prioridades indicadas pelo município ao SEDU
• Lauanna (Geo Brasilis) questionou sobre o formato previsto para
o PAI (integrante ou anexo ao PDM)
• Maria Inês (PARANACIDADE) informou que esta decisão deverá
ficar a cargo da Prefeitura Municipal
Maria Inês (PARANACIDADE) comentou sobre a necessidade de
construir indicadores de acompanhamento e monitoramento, que
poderão ser simples, porém adaptados à realidade municipal
Lauanna (Geo Brasilis) questionou se os indicadores poderiam estar
junto à estrutura do PAI, cuja resposta foi afirmativa
Maria Inês (PARANACIDADE) destacou a importância na definição do
Sistema de Acompanhamento, o qual deverá ser adaptado à realidade
e capaz de mensurar os indicadores previstos no PAI. Dentre a
estrutura proposta, comentou-se sobre a necessidade de
regulamentação do Conselho Municipal da Cidade
Lauanna (Geo Brasilis) comentou sobre a análise do Código de Obras
e de Posturas do município, elaborada nas etapas da ATI, no qual foi
identificada a necessidade de pequenas adaptações e atualizações
Maria Inês (PARANACIDADE) falou sobre necessidade de realização de
reuniões específicas para tratar sobre o tema
Lauanna (Geo Brasilis) comentou que os instrumentos urbanísticos
serão indicados no anteprojeto de Lei do Plano Diretor, porém,
conforme combinado em reuniões anteriores, os mesmos não serão
detalhados em leis específicas, pois não são adequados à dinâmica de
Miraselva
•

Maria Inês (PARANACIDADE) reforçou a importância dos
instrumentos e questionou se não seria interessante
regulamentar o Direito de Preempção, por exemplo.
• Antônio Donadon (ETM) reafirmou que o município não tem
interesse na regulamentação dos instrumentos urbanísticos.
Quanto ao Direito de Preempção, ele comentou que as
desapropriações realizadas em Miraselva têm sido amistosas, não
sendo necessários instrumentos específicos
Antônio Donadon (ETM) comentou sobre a necessidade de
modernização das normas da administração pública, notadamente no
que se refere à elaboração de Regimento Interno e do Plano de Cargo,
Carreiras e Salário; atualização da Lei Orgânica e do Código Tributário;
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Item

Pauta

Principais assuntos discutidos
e detalhamento da Estrutura Organizacional, uma vez que as
atribuições indicadas na legislação estão colocadas de forma genética
•

7

Audiência Pública

8

Conferência da Revisão do
Plano Diretor Municipal

9

Próximos passos

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
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Lauanna (Geo Brasilis) questionou sobre o conteúdo da Audiência
Pública
• Maria Inês (PARANACIDADE) respondeu e indicou que, no evento,
deverão ser tradadas as propostas dos principais elementos
objetos de revisão (macrozoneamento, perímetro urbano,
zoneamento, Código de Obras e Código de Posturas); a
estruturação dos anteprojetos de leis; o sistema de
acompanhamento e gestão (com destaque para o Conselho
Municipal da Cidade)
Ficou acordado que a Audiência Pública será realizada ainda em
dezembro de 2021
Maria Inês (PARANACIDADE) indicou que a Conferência deverá ser
realizada após a aprovação do relatório da 4ª Fase, tanto pela
Prefeitura Municipal quanto pela equipe de Supervisão do
PARANACIDADE. Desta forma, não há tempo hábil para realização
deste evento em 2021
Maria Inês (PARANACIDADE) comentou sobre o conteúdo da
Conferência, o qual deverá focar sobre o processo de revisão das
legislações urbanísticas, edilícias e de posturas, com o resumo das
etapas e das reuniões elaboradas. Neste evento, a sociedade deverá
tomar conhecimento sobre o Conselho Municipal da Cidade e ser
convidada a participar da gestão democrática de Miraselva
Serão realizados em novembro de 2021:
• Uma reunião para tratar do Anteprojeto do Plano Diretor, do
Anteprojeto de Lei do Uso e Ocupação do Solo, do Anteprojeto
de Lei do Perímetro Urbano e do Sistema de Acompanhamento
e Gestão
• Uma reunião para tratar do Anteprojeto de Lei do Sistema Viário,
do Anteprojeto de Lei do Parcelamento do Solo e da Estrutura
Organizacional
• Uma reunião para tratar do Anteprojeto de Lei do Código de
Obras e do Anteprojeto de Lei do Código de Posturas
• Uma reunião para tratar do Plano de Ação
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1ª Oficina de “Leitura Técnica” – “Plano de Ação e Investimento e Institucionalização
do PDM”
Tipo: Oficina de Leitura Técnica
Finalidade: Anteprojeto do Plano Diretor, do Anteprojeto de Lei do Uso e Ocupação do
Solo, do Anteprojeto de Lei do Perímetro Urbano e do Sistema de
Acompanhamento e Gestão
Data, hora e local: 19/11/2021, das 14h às 15h30

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Nome
Vinicius Karakida Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto Antiveri
Antônio Donadon
Fernanda de Castro Pereira Duarte
Yorran Barone
Nome
Lauanna Campagnoli
Rafael Moya
Nome
Maria Inês Terbeck

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Instituição
Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
GA - Câmara Municipal de Vereadores
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis
Advogado – Geo Brasilis
Instituição
Supervisão PARANACIDADE
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•

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO
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•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item

1

2

Pauta
Apresentação dos
Anteprojetos da Lei do Plano
Diretor e da Lei de Uso e
Ocupação do Solo

Sistema de Planejamento e
Gestão

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Principais assuntos discutidos
Lauanna (Geo Brasilis) detalhou a estrutura e o conteúdo dos
anteprojetos de leis. Foi destacado que os temas tratados já haviam
sido objeto de discussão e detalhamento na 3ª Fase do projeto
Maria Inês (PARANACIDADE) indicou a necessidade de criação de
Grupo Técnico Permanente, composto por representantes do Poder
Público Municipal, responsável pelo acompanhamento e implantação
do Plano Diretor Municipal
Maria Inês (PARANACIDADE) reforçou a importância do PAI, o qual
deverá refletir as legislações orçamentárias (em especial o PPA), bem
como as demandas e prioridades indicadas pelo município ao SEDU
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2ª Oficina de “Leitura Técnica” – “Plano de Ação e Investimento e Institucionalização
do PDM”
Tipo: Oficina de Leitura Técnica
Finalidade: Anteprojeto de Lei do Sistema Viário, do Anteprojeto de Lei do
Parcelamento do Solo e da Estrutura Organizacional
Data, hora e local: 24/11/2021, das 14h às 15h

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Nome
Vinicius Karakida Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto Antiveri
Antônio Donadon
Roseli Isabel de Oliveira Urbano
Katia Andrea de Oliveira
Nome
Lauanna Campagnoli
Rafael Moya
Nome
Rodolfo Purpur

•

Instituição
Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ETM - Divisão de Assistência Social
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis
Advogado – Geo Brasilis
Instituição
Supervisão PARANACIDADE

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO
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•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item

1

Pauta
Apresentação dos
Anteprojetos da Lei de
Parcelamento do Solo e da
Lei do Sistema Viária

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Principais assuntos discutidos
Lauanna (Geo Brasilis) detalhou a estrutura e o conteúdo dos
anteprojetos de leis. Foi destacado que os temas tratados já haviam
sido objeto de discussão e detalhamento na 3ª Fase do projeto
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Item

2

Pauta

Estrutura Organizacional

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
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Principais assuntos discutidos
• Lauanna (Geo Brasilis) apresentou a proposta para a “Estrutura
Organizacional” da Prefeitura, indicando as normas demandariam
aprimoramento e modernização
• Rodolfo (PARANACIDADE) comentou que este tema poderia ser
tratado como “Diretrizes Institucionais”. Falou também sobre a
necessidade da Planta Genérica de Valores, do Cadastro Técnico
Mobiliário e da atuação constante da fiscalização tributária
• Antônio Donadon (ETM) corroborou com a proposta apresentada
pela consultoria
Rodolfo (PARANACIDADE) reforçou a importância do PAI, o qual deve
constar as ações e os projetos que demandam recursos (obrigatórios
ou a fundo perdido) advindos do Governo Estadual
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3ª Oficina de “Leitura Técnica” – “Plano de Ação e Investimento e Institucionalização
do PDM”
Tipo: Oficina de Leitura Técnica
Finalidade: Anteprojeto de Lei do Código de Obras e do Anteprojeto de Lei do Código
de Posturas e alinhamento data Audiência Pública
Data, hora e local: 25/11/2021, das 13h30 às 15h

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Nome
Vinicius Karakida Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto Antiveri
Antônio Donadon
Roseli Isabel de Oliveira Urbano
Nome
Lauanna Campagnoli
Rafael Moya
Nome
Maria Inês Terbeck
Rodolfo Purpur

•

Instituição
Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis
Advogado – Geo Brasilis
Instituição
Supervisão PARANACIDADE
Supervisão PARANACIDADE

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 369

•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item

Pauta

1

Apresentação dos
Anteprojetos da Lei do
Código de Edificações e
Obras e da Lei do Código de
Posturas

2

Próximos passos

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Principais assuntos discutidos
• Lauanna (Geo Brasilis) detalhou a estrutura e o conteúdo dos
anteprojetos de leis.
• Maria Inês (PARANACIDADE) comentou que, pela complexidade
dos temas tratados, será necessária a análise da proposta de
forma pormenorizada
• Antônio Donadon (ETM) solicitou que seja utilizada a Unidade
Fiscal de Miraselva (UFIM) para os casos de aplicação de
penalidades
• Osnei (ETM) comentou sobre a necessidade de incluir a padaria
nas atividades que podem funcionar aos domingos
4ª Oficina de Leitura Técnica sobre o Plano de Ação e Investimentos
agendada para o dia 03/12 às 14h
4ª Audiência Pública “Plano de Ação e Investimentos (PAI) e
Institucionalização do PDM” agendada para o dia 13/12 às 18h30
Lauanna (Geo Brasilis) informou que o relatório da 4ª Fase será
encaminhado a Prefeitura e ao PARANACIDADE no dia 06/12
Maria Inês (PARANACIDADE) comentou que a Audiência Pública irá
complementar a análise elaborada pelos técnicos
Maria Inês (PARANACIDADE) indicou os temas chave a serem
apresentados na Audiência Pública (zoneamento, sistema viário,
parcelamento do solo, construir com documentação aprovada, não
adquirir imóveis sem a aprovação da prefeitura, higiene das ruas,
cuidados com terrenos baldios)
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4ª Oficina de “Leitura Técnica” – “Plano de Ação e Investimento e Institucionalização
do PDM”
Tipo: Oficina de Leitura Técnica
Finalidade: Plano de Ação e Investimentos de Miraselva
Data, hora e local: 03/12/2021, das 14h às 15h30

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Nome
Vinicius Karakida Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto Antiveri
Antônio Donadon
Roseli Isabel de Oliveira Urbano
Nome
Lauanna Campagnoli
Nome
Maria Inês Terbeck
Rodolfo Purpur

•

Instituição
Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis
Instituição
Supervisão PARANACIDADE
Supervisão PARANACIDADE

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO

Rua Paulistânia, 381 – cj. 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 371

•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item

Pauta

Principais assuntos discutidos
•

1

Apresentação do Plano de
Ação e Investimentos

Lauanna (Geo Brasilis) apresentou o Plano de Ação e
Investimentos, com o descritivo de todas as ações propostas para
Miraselva
• Lauanna (Geo Brasilis) pontuou que o relatório do PAI preliminar
foi encaminhado à Prefeitura com três dias de antecedência para
análise
Roseli (ETM) entrou em contato com a Lauanna antes da reunião
para alinhamento das ações da Secretaria de Educação e da Divisão
de Esportes
Todos os representantes da Prefeitura (ETM) participaram
ativamente da Oficina, conforme metodologia sugerida pela
consultoria (Geo Brasilis), para definição da priorização de cada uma
das ações
Osnei (ETM) parabenizou a estrutura proposta para o PAI, com a
indicação dos setores responsáveis, facilitando a leitura e aplicação
Osnei (ETM) indicou a necessidade de complementação das ações da
Assistência Social e da Saúde, as quais serão encaminhadas
posteriormente

2

Próximos passos
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Antônio Donadon (ETM) solicitou a atualização da nomenclatura do
antigo IAP, hoje IAT
4ª Audiência Pública “Plano de Ação e Investimentos (PAI) e
Institucionalização do PDM” agendada para o dia 13/12 às 18h30
Osnei (ETM) irá encaminhar as complementações da Assistência Social
e da Saúde
Lauanna (Geo Brasilis) informou que o relatório da 4ª Fase será
encaminhado a Prefeitura e ao PARANACIDADE no dia 06/12
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4ª Audiência Pública – “Plano de Ação e Investimentos (PAI) e Institucionalização do
PDM”
A 4ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de Miraselva ocorreu no dia 13 de dezembro de
2021, com início às 18h30 e término às 19h30. Observando-se as recomendações sanitárias de
distanciamento social, devido ao cenário da pandemia do COVID-19, e garantindo os preceitos legais
para ampla participação da sociedade civil, o evento foi realizado no formato virtual, com transmissão
ao vivo através do canal Youtube oficial da empresa Geo Brasilis e se encontra disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=BZUBkDmLY74
O objetivo do evento foi submeter à apreciação dos participantes as ações e investimentos prioritários
para a implementação do PDM, as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas,
edilícia e de posturas, o sistema de planejamento e gestão do PDM, e os ajustes da estrutura
organizacional de Miraselva.
Em atendimento às exigências do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e da Resolução nº
25 do Conselho Nacional das Cidades, a 4ª Audiência Pública teve seu edital de chamamento publicado
no Diário Oficinal Municipal do Paraná no dia 26 de novembro de 2021, com 17 dias de antecedência
do evento (Figura 38.6-1).
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Figura 38.6-1: Edital de chamamento público da 4ª Audiência do PDM de Miraselva

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.
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As minutas de leis, utilizadas como base para a 4ª Audiência Pública, foram divulgadas no site oficial
da Prefeitura Municipal de Miraselva (http://www.miraselva.pr.gov.br/), conforme ilustra a Figura 1.62, no dia 07 de dezembro de 2021, para que a comunidade local tivesse acesso e entendimento prévio
sobre os assuntos que seriam tratados e discutidos.
Figura 38.6-2: Publicação do material de apoio à 4ª Audiência Pública no site da Prefeitura Municipal

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2021.

Além da transmissão virtual, os interessados puderam assistir à apresentação de forma presencial, no
prédio da Prefeitura Municipal, garantindo o amplo acesso do conteúdo à comunidade local. Estiveram
presentes no espaço disponibilizado pela municipalidade cinco pessoas e a transmissão ao vivo contou
com a participação de 13 pessoas, conforme ilustram as Figuras 38.6-3 e 38.6-4.
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Figura 38.6-3: Registro da participação da comunidade local durante a transmissão ao vivo (em
vermelho)

Acervo Geo Brasilis, 2021.

Figura 38.6-4: Registro da transmissão, com 13 pessoas assistindo ao vivo (em vermelho)

Acervo Geo Brasilis, 2021.

A metodologia adotada para a realização da 4ª Audiência Pública do Plano Diretor de Miraselva
considerou as seguintes etapas:
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•

Abertura do evento, realizada pelo Dr. Antonio Donadon, representando o chefe do Poder
Executivo - Prefeito Rogério Aparecido da Silva
Apresentação do conteúdo pela empresa Geo Brasilis, através da projeção de slides, sendo:
o Etapas do projeto e reuniões técnicas e comunitárias realizadas
o Síntese das propostas para os seguintes anteprojetos de leis:
▪ Plano Diretor de Miraselva;
▪ Perímetro Urbano;
▪ Uso e Ocupação do Solo Urbano;
▪ Parcelamento do Solo Urbano;
▪ Sistema Viário Urbano;
▪ Código de Obras. E
▪ Código de Posturas
Leitura e resposta às contribuições recebidas via Chat Youtube (Geo Brasilis); e
Considerações finais e encerramento (Geo Brasilis).

•

•
•

Ao longo de toda apresentação, os participantes e interessados puderam se manifestar através do chat
do Youtube, cujos comentários estão registrados no Quadro 38.6-1, os quais foram respondidos após
a sua leitura.
Quadro 38.6-1: Comentários recebidos no chat do Youtube, no dia da apresentação
Id
1

Nome
Yorran
Barone

Solicitação/Contribuição
Boa noite
•
•

2

Junior
Teixeira

•
•

Zona de interesse social, é saída para Centenário do Sul
Jefferson somente para registrar nos esclarecimentos... Em que momento do plano
diretor é possível aumentar a área urbana???
Mesmo na elaboração do PDM precisaremos do conselho democrático??? Ou já está
definido, e posteriormente teremos que usar o conselho para fazer o estudo???
OK Lauanna... Muito obrigado pelo esclarecimento, e sem querer já respondeu a questão
de quem fará parte do conselho

Rose
Boa noite
Oliveira
Acervo Geo Brasilis, 2021.
3

Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal – “Pactuação do Plano Diretor
Municipal”
A Conferência da revisão do Plano Diretor de Miraselva foi realizada no dia 03 de fevereiro de 2022,
no prédio da Casa da Cultura, situado na Rua Vereador Geraldo de Paula Faria s/nº, com início às 16h
e término às 17h, sendo respeitadas todas as medidas de segurança para evitar a disseminação do
Covid-19. O objetivo do evento foi submeter à apreciação dos participantes, a síntese da versão final
preliminar do PDM revisado para pactuação.
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Em atendimento às exigências do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e da Resolução nº
25 do Conselho Nacional das Cidades, a Conferência da revisão do Plano Diretor de Miraselva teve seu
edital de chamamento publicado no Diário Oficinal Municipal do Paraná no dia 26 de novembro de
2021, com 17 dias de antecedência do evento (Figura 38.7-1).
Figura 38.7-1: Edital de chamamento público da Conferência da revisão do Plano Diretor de Miraselva

Fonte: Prefeitura Municipal de Miraselva, 2022.

A metodologia adotada para a realização da Conferência da revisão do Plano Diretor de Miraselva
considerou as seguintes etapas:
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•

•
•

Apresentação do conteúdo pela empresa Geo Brasilis, através da projeção de slides, contendo a
síntese do processo de revisão do Plano Diretor de Miraselva e das legislações complementares,
que inclui as reuniões realizadas, bem como a breve descrição do escopo de cada uma das leis.
Abertura da palavra aos interessados. Destaca-se que não houve manifestação do público
presente; e
Considerações finais e encerramento (Geo Brasilis).

O evento contou com a participação da comunidade local, que puderam entender melhor como foi o
processo de revisão e o conteúdo de cada lei. Assinaram a lista de presença 66 pessoas, conforme
ilustra a Figura 38.7-2.
Figura 38.7-2: Lista de presença da Conferência da revisão do Plano Diretor de Miraselva
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Acervo Geo Brasilis, 2022.

A Figura 38.7-3 registra a participação da comunidade, bem como os momentos de apresentação.

Acervo Geo Brasilis, 2022.
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Reunião Técnica de Consolidação
Tipo: Reunião técnica de consolidação
Finalidade: Ajustar as análises e respectivos documentos, relativos às atividades da 4ª
Fase, em decorrência da 4ª Audiência Pública e da Conferência de Revisão
do Plano Diretor Municipal.
Data, hora e local: 04/02/2022, das 9h30 às 11h – Casa da Cultura

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO
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•

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO

•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item

Pauta

1

Consolidação da Proposta

2

Capacitação técnica

Principais assuntos discutidos
Considerando não haver solicitação de ajustes nos documentos
apresentados na 4ª Audiência Pública e na Conferência da revisão do
Plano Diretor de Miraselva, a Prefeitura solicitou que fosse realizada
a capacitação da equipe presente
Lauanna (Geo Brasilis) apresentou os detalhes de cada legislação
objeto de revisão, com objetivo de capacitar os presentes quanto aos
procedimentos necessários para implementação do PDM
Não houve manifestação dos presentes
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Reunião Técnica de Coordenação e Capacitação
Tipo: Reunião técnica de coordenação e capacitação
Finalidade: Para entrega formas dos documentos de revisão do PDM, pela consultoria,
e capacitação para procedimentos necessários à implementação do PDM
Data, hora e local: 04/02/2022, das 12h30 às 13h – Prédio da Prefeitura Municipal

•

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Nome
Vinicius Karakida Augusto
Osnei de Camargo
Wladimir Augusto Antiveri
Antônio Donadon
Nome
Lauanna Campagnoli

Instituição
Coordenador ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Divisão de Serviços Urbanos
ETM - Gabinete do Prefeito
ETM - Gabinete do Prefeito
Instituição
Coordenadora técnica do projeto - Geo Brasilis

•

REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO

•

PRINCIPAIS DESTAQUES DA REUNIÃO
Item

1

Pauta
Protocolo dos relatórios e anexos correspondestes dos:
1) Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Miraselva
2) Anteprojeto da Lei do Perímetro Urbano
3) Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano
4) Anteprojeto da Lei de Parcelamento do Solo Urbano
5) Anteprojeto da Lei do Sistema Viário Urbano
6) Anteprojeto da Lei do Código de Edificações e Obras
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Item

Pauta
7) Anteprojeto da Lei do Código de Posturas
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39. ANEXOS
ANEXO I – Anteprojeto da Lei do Plano Diretor de Miraselva/PR
ANEXO II - Anteprojeto da Lei do Perímetro Urbano
ANEXO III – Anteprojeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo
ANEXO IV – Anteprojeto da Lei de Parcelamento do Solo
ANEXO V – Anteprojeto da Lei do Sistema Viário
ANEXO VI –Anteprojeto da Lei do Código de Edificações e Obras
ANEXO V – Anteprojeto da Lei do Código de Posturas
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LEI COMPLEMENTAR Nº __ DE ___ DE ___________ DE 2022.
SÚMULA: Institui a revisão do Plano Diretor Municipal de Miraselva,
Estado

do

Parará,

estabelece

diretrizes

gerais

da

política

do

desenvolvimento municipal e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - A presente lei estabelece a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de
Miraselva/PR, com fundamento nos Artigos 30, 182 e 183 da Constituição Federal, no Capítulo II da
Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e no Artigo 60 da Lei Orgânica de Miraselva.
§1º - O PDM de Miraselva aplica-se a toda extensão do território municipal
§2º - O PDM de Miraselva se constitui como o instrumento básico da política de
desenvolvimento sustentável, urbano, rural e ambiental e integra o processo de planejamento
municipal, devendo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual
incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas.
Art. 2º - Integram o Plano Diretor Municipal, as seguintes leis complementares:
I.
II.

Lei do Perímetro Urbano;
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano;

III.

Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

IV.

Lei do Sistema Viário;

V.
VI.

Código de Edificações e Obras; e
Código de Posturas.
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Parágrafo único - Outras leis poderão integrar o PDM de Miraselva, desde
cumulativamente:
a)

Tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento urbano e as ações de planejamento
municipal;

b)

Mencionem expressamente em seu texto a condições de integrantes do conjunto de leis
componentes do Plano Diretor Municipal;

c)

Definam as ligações existentes e a compatibilidade entre seus dispositivos e os das
outras leis já componentes do Plano Diretor Municipal, fazendo remissão, quando for o
caso, aos artigos das demais leis.

TÍTULO II
EIXOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Art. 3º - Os Eixos de Desenvolvimento Municipal se constituem como um conjunto de
objetivos, diretrizes e estratégias que contém os caminhos e direcionamentos práticos para efetivação
do planejamento municipal de Miraselva, sendo eles:
Eixo I – Proteção e Preservação Ambiental e Cultural;

I.

Eixo II – Desenvolvimento Econômico e Social;

II.
III.

Eixo III – Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática;

IV.

Eixo IV: Serviços Públicos, Infraestrutura e Saneamento Ambiental; e

V.

Eixo V: Ordenamento Territorial.
Parágrafo único - As diretrizes para os Eixos de Desenvolvimento Municipal de Miraselva

consideram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), constituídos por uma agenda de
engajamento proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 para elaboração e
aplicação de soluções políticas, ambientais, econômicas, sociais e tecnológicas que alcancem um
futuro mais sustentável para todas as pessoas.
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CAPÍTULO I
EIXO I – PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL
Seção I
Meio Ambiente
Art. 4º - A Política de Meio Ambiente de Miraselva tem como objetivo fortalecer a
preservação do ambiente natural do município, com foco no uso consciente dos seus recursos
ambientais.
Art. 5º - O Eixo I, Meio Ambiente, tem como diretrizes os seguintes Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS):
Objetivo 4 – Educação de qualidade;

I.

Objetivo 6 – Água potável e saneamento;

II.
III.

Objetivo 11 – Cidades e comunidades sustentáveis; e

IV.

Objetivo 12 – Consumo e Produção Responsáveis.

Art. 6º - Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e alcance do
objetivo definido para a Política de Meio Ambiente de Miraselva:
I.

Realizar campanhas educativas e criar programas de educação ambiental nas escolas,
voltadas a promover a conscientização ambiental sobre a valorização dos espaços verdes,
dos cursos hídricos, da permeabilidade do solo e da destinação adequada do esgotamento
sanitário e dos resíduos sólidos;

II.

Estimular a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural e regulamentar o
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA);

III.

Garantir o registro das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal das
propriedades rurais no Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural (SICAR);

IV.

Delimitar Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN), promovendo o
mapeamento das áreas voltadas à proteção ambiental, com vistas a facilitar o seu
monitoramento; e

V.

Estruturar a fiscalização ambiental no município, a fim de promover o controle e
monitoramento do uso dos recursos naturais e das atividades potencialmente poluidoras.
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Seção II
Patrimônio Cultural
Art. 7º - A Política de Patrimônio Cultural de Miraselva tem como objetivo identificar os
bens culturais do município, com foco na sua preservação e valorização.
Art. 8º - O Eixo I, Patrimônio Cultural, tem como diretriz o Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 11 – Cidades e comunidades sustentáveis.
Art. 9º - Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e alcance do
objetivo definido para a Política de Patrimônio Cultural de Miraselva:
I.

Promover estudos voltados ao levantamento do patrimônio histórico e cultural do
município, material e imaterial, com apoio de pesquisas universitárias;

II.

Efetuar estudos para identificação de bens com potencial interesse de tombamento
municipal (ex. Igreja São José Bento Cottolengo);

III.

Implantar programas e atividades voltados à difusão e à valorização do patrimônio
cultural de Miraselva, utilizando a estrutura da Casa da Cultura; e

IV.

Elaborar Plano de Preservação Histórica e Cultural do Município.

CAPÍTULO II
EIXO II – DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO E SOCIAL
Seção I
Desenvolvimento Econômico

Art. 10 I.

A Política de Desenvolvimento Econômico de Miraselva tem como objetivos:

Estimular a atração de novos investimentos e atividades econômicas para o município,
promovendo o desenvolvimento de uma cadeia produtiva consistente e rentável,
contendo a diminuição da população e atraindo novos moradores (Objetivo 1); e
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II.

Fomentar a diversificação da agricultura no município, por meio de ações que visem a
identificação e valorização do produtor rural, através da implantação de estruturas de
apoio à produção e comercialização dos produtos (Objetivo 2).
Art. 11 -

O Eixo II, Desenvolvimento Econômico, tem como diretrizes os seguintes

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):
Objetivo 2 – Fome zero e agricultura sustentável;

I.

Objetivo 4 – Educação de qualidade;

II.
III.

Objetivo 8: Trabalho decente e crescimento econômico;

IV.

Objetivo 9 – Indústria, inovação e infraestrutura;
Objetivo 10 – Redução das desigualdades;

V.

Objetivo 11 – Cidades e comunidades sustentáveis; e

VI.

Objetivo 15 – Vida Terrestre.

VII.

Art. 12 -

Ficam estabelecidas as seguintes estratégias para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo de estimular a atração de novos investimentos e atividades econômicas para o
município, promovendo o desenvolvimento de uma cadeia produtiva consistente e rentável, contendo a
diminuição da população e atraindo novos moradores (Objetivo 1):
I.

Instituir e divulgar regionalmente o Programa de Desenvolvimento Econômico de
Miraselva – PRODEM, cujo objetivo é criar incentivos e ações voltadas aos setores da
indústria, comércio, prestação de serviços e agro indústria, com foco na priorização da
geração de empregos e renda;

II.

Definir zonas específicas para o desenvolvimento econômico, visando garantir o
potencial de acesso da PR-534 e a locação de áreas específicas para atividades
incômodas ao residencial;

III.

Implantar infraestrutura necessária para incentivar a ocupação do Distrito Industrial,
impulsionando o desenvolvimento socioeconômico municipal;
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IV.

Simplificar a legislação de uso e ocupação do solo e adotar o conceito da cidade
multifuncional, facilitando a viabilidade de atividades não residenciais;

V.

Realizar parcerias com entidades públicas e privadas (ex. instituições universitárias e
sistema “S”) para implantação de programas de qualificação profissional atrelados ao
novo perfil econômico desejado para Miraselva;

VI.

Fortalecer a intermediação pública de mão de obra, a fim de integrar trabalhadores
desempregados e vagas oferecidas pelas empresas, por meio da implantação do Posto de
Atendimento ao Trabalhador; e

VII.

Articular com os municípios integrantes da Região Metropolitana de Londrina,
especialmente aqueles que fazem divisa com Miraselva, com intuito de buscar
complementariedades quanto ao desenvolvimento e fortalecimento do potencial
econômico da região.
Art. 13 -

Ficam estabelecidas as seguintes estratégias para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo de fomentar a diversificação da agricultura no município, por meio de ações que
visem a identificação e valorização do produtor rural, através da implantação de estruturas de apoio à
produção e comercialização dos produtos (Objetivo 2):
I.

Identificar os pequenos produtores de Miraselva, de modo a propor ações e políticas
adequadas às demandas locais, através de programas e recursos direcionados à
agricultura familiar e agroecológica, garantindo sistemas sustentáveis de produção de
alimentos com foco na segurança alimentar e na manutenção dos ecossistemas;

II.

Apoiar a criação de cooperativas e associações e fornecer orientação técnica para
agregar valor aos seus produtos;

III.

Criar calendário de manutenção preventiva das estradas municipais, facilitando os
deslocamentos e o transporte de produtos, principalmente dos pequenos produtores
rurais e dos moradores da Vila Rural;

IV.

Incentivar o desenvolvimento e a implantação de processos sustentáveis de manejo do
solo rural, com tecnologias limpas e controle do uso de defensivos agrícolas; e
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V.

Promover a integração com os municípios da Região Metropolitana de Londrina,
visando o intercâmbio de ideias e soluções para o produtor rural, além de possibilidades
de parcerias no desenvolvimento de projetos de abastecimento, pesquisas de mercado,
organização de campanhas, trabalhos educativos com pequenos produtores.

Seção II
Desenvolvimento Social Equipamentos Urbanos
Art. 14 -

A Política de Desenvolvimento Social – Equipamentos Urbanos de Miraselva

tem como objetivo manter a qualidade dos serviços comunitários de educação, saúde e assistência
social prestados aos miraselvanos, garantindo a qualidade de vida e estimulando a manutenção da
população no município.
Art. 15 -

O Eixo II, Desenvolvimento Social – Equipamentos Urbanos, tem como

diretrizes os seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):
Objetivo 3 – Saúde e bem-estar;

I.

Objetivo 4 – Educação de qualidade; e

II.
III.

Objetivo 16 – Paz, justiça e instituições eficazes.

Art. 16 -

Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo definido para a Política de Desenvolvimento Social – Equipamentos Urbanos de
Miraselva:
I.

Exigir aos novos loteamentos a destinação de áreas institucionais, assegurando reserva
fundiária para instalação de equipamentos;

II.

Estudar a implantação de equipamentos sociais de acordo com o crescimento da
população e, consequentemente, com a demanda futura;

III.

Mapear as Zonas de Uso Institucional do município, com intuito de instrumentalizar a
gestão pública para tomada de decisões relativas à localização das futuras áreas
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institucionais de Miraselva, as quais poderão se articular através de caminhos de
pedestres e ciclovias;
IV.

Garantir a adequação necessária dos equipamentos urbanos e sociais, a fim de atender a
norma de acessibilidade NBR 9050;

V.

Ampliar o serviço de saúde, por meio da implantação e operação da nova Unidade de
Saúde Básica (USB), e realizar as metas previstas no Plano Municipal de Saúde;

VI.

Manter e propor melhorias, quando necessário, no atendimento especializado de saúde,
no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema;

VII.

Garantir o acesso à educação de ensino infantil nos novos loteamentos, notadamente no
Empreendimento de Habitação de Interesse Social a ser implantado a oeste da mancha
urbana;

VIII.

Estimular programas de acompanhamento do acesso e permanência das crianças e
jovens no ensino fundamental e médio;

IX.
X.

Capacitar e qualificar continuamente os colaboradores da rede de ensino municipal;
Fomentar o uso da Biblioteca Municipal através de programas complementares de
educação e de inclusão digital;

XI.

Promover a atualização cadastral periódica das famílias em situação de vulnerabilidade
social no Cadastro Único do Governo Federal, de modo a encaminhá-las aos serviços da
rede de proteção social, garantindo os direitos sociais básicos; e

XII.

Fortalecer as instâncias de participação e de controle da sociedade civil sobre as
políticas sociais.
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Seção III
Desenvolvimento Social Esporte e Lazer
Art. 17 -

A Política de Desenvolvimento Social – Esporte e Lazer de Miraselva tem

como objetivo assegurar áreas públicas de lazer, esporte e recreação para a população, visando à
melhoria da qualidade ambiental de vida.
Art. 18 -

O Eixo II, Desenvolvimento Social – Esporte e Lazer de Miraselva, tem como

diretriz o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 – Cidades e comunidades sustentáveis.
Art. 19 -

Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo definido para a Política de Desenvolvimento Social – Esporte e Lazer de
Miraselva:
I.

Mapear as Zonas de Espaços Livres do município, com intuito de instrumentalizar a
gestão pública para tomada de decisões relativas à localização das futuras áreas de lazer
de Miraselva, as quais poderão se articular através de caminhos de pedestres e ciclovias;

II.

Expandir o uso da infraestrutura disponível nas escolas para difundir a prática de
esportes;

III.

Implantar projetos sociais de apropriação do espaço urbano e das áreas verdes, que
aliem atividades escolares, da terceira idade e eventos públicos;

IV.

Garantir a adequação necessária dos equipamentos de esporte e lazer, a fim de atender a
norma de acessibilidade NBR 9050; e

V.

Exigir aos novos loteamentos a destinação de áreas de lazer, assegurando a distribuição
dos espaços públicos ao longo da mancha urbana de Miraselva.

Seção IV
Política Habitacional
Art. 20 -

A Política Habitacional de Miraselva tem como objetivo promover condições

dignas de moradia para a população de Miraselva, em especial à população de baixo poder aquisitivo,
através da implantação de políticas e programas habitacionais, capazes de suprir o déficit municipal.
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Art. 21 -

O Eixo II, Política Habitacional, tem como diretrizes os seguintes Objetivos

do Desenvolvimento Sustentável (ODS):
Objetivo 10 – Redução das desigualdades; e

I.

Objetivo 11 – Cidades e comunidades sustentáveis.

II.

Art. 22 -

Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo definido para a Política Habitacional de Miraselva:
I.

Elaborar o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), em cumprimento à
Lei Federal nº 11.124/2005;

II.

Demarcar Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), composta por área desocupada
próxima de infraestrutura instalada para provisão de habitações de interesse social;

III.

Ativar o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS), instituído pela
Lei Municipal nº 608/2019, por meio da nomeação dos seus membros, com objetivo de
formular, acompanhar, controlar e avaliar a Política Municipal de Habitação;

IV.

Instituir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), garantindo
repasse mínimo do orçamento municipal; e

V.

Criar programa municipal de auxilio para melhoria de habitações populares, priorizando
a acessibilidade, segurança das edificações e condições sanitárias, com foco na
diminuição da precariedade habitacional identificada em Miraselva.
Parágrafo único - A elaboração do PLHIS deverá conter no mínimo:

a)

Diagnóstico das condições de moradia no Município;

b)

Cadastro das áreas de risco e ocupações irregulares, se houver;

c)

Identificação do déficit habitacional e a sua natureza;

d)

Objetivos, diretrizes e ações estratégicas para a Política Municipal de Habitação; e

e)

Definição de metas anuais de atendimento habitacional, recursos previstos e aplicados,
prazos e áreas objeto de intervenção.
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CAPÍTULO III
EIXO III – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE GESTÃO DEMOCRÁTICA
Seção I
Organização Administrativa
Art. 23 -

A Organização Administrativa de Miraselva tem como objetivo estruturar o

sistema de gestão e planejamento territorial de forma transparente e integrada.
Art. 24 -

O Eixo III, Organização Administrativa, tem como diretriz o Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16 – Paz, justiça e instituições eficazes.
Art. 25 -

Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo definido para a Organização Administrativa de Miraselva:
I.

Manter quadro técnico efetivo para evitar descontinuidades nos projetos e programas
municipais;

II.

Implementar o Sistema de Informações Municipal (SIM) e fomentar a cultura cadastral,
com objetivo de incluir e atualizar dados do município, contemplando o cadastro
multifinalitário, o sistema de geoprocessamento e a integração dos cadastros municipais
dos segmentos de saúde, educação, assistência social e infraestrutura urbana;

III.

Atualizar periodicamente a base cadastral do município, de modo a tornar o
planejamento urbano mais eficiente e permitir a implementação e o acompanhamento de
ações fiscalizadoras;

IV.

Articular e integrar políticas e diretrizes setoriais, que interfiram na estruturação urbana;

V.

Compatibilizar o Plano de Metas, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) aos objetivos e estratégias prevista pelo
Plano Diretor e plano decorrentes deste, como os planos setoriais/ regionais;

VI.

Criar o Sistema de Acompanhamento do Plano Diretor para monitorar a implantação do
Plano de Ação e das ações relativas à implementação desse Plano Diretor; e

VII.

Investir em canais de comunicação dinâmicos e de grande alcance, como Facebook e
Twitter, para garantir a transparência das ações realizadas pelo município.
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Seção II
Gestão Democrática
Art. 26 -

A Gestão Democrática de Miraselva tem como objetivo garantir a participação

social nos processos de planejamento, gestão e avaliação permanente dos planos, programas e projetos
de desenvolvimento urbano.
Art. 27 -

O Eixo III, Gestão Democrática, tem como diretrizes os seguintes Objetivos

do Desenvolvimento Sustentável (ODS):
Objetivo 10 – Redução das desigualdades; e

I.

Objetivo 16 – Paz, justiça e instituições eficazes.

II.

Art. 28 -

Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo definido para a Gestão Democrática de Miraselva:
I.

Fortalecer as instâncias de participação popular, notadamente os conselhos e colegiados
municipais, com a ampliação de seu papel propositivo e deliberativo na política urbana
municipal, destacando-se a regulamentação do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano (CMDU);

II.

Assegurar a participação do CMDU nos processos de atualização e revisão da Política
Urbana de Miraselva, incluindo as legislações complementares; e

III.

Promover oficinas técnicas das diversas áreas de gestão da municipalidade, capacitando
a sociedade sobre questões pertinentes ao planejamento urbano.
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CAPÍTULO IV
EIXO IV – SERVIÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL
Seção I
Saneamento Ambiental
Art. 29 -

A Política de Saneamento Ambiental de Miraselva tem como objetivo

assegurar os serviços de saneamento ambiental a toda população urbana de Miraselva, com destaque
para a implantação da rede de esgotamento sanitário.
Art. 30 -

O Eixo IV, Saneamento Ambiental, tem como diretrizes os seguintes

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):
Objetivo 6 – Água potável e saneamento; e

I.

Objetivo 9 – Indústria, inovação e infraestrutura;

II.
III.

Objetivo 11 – Cidades e comunidades sustentáveis; e

Art. 31 -

Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo definido para a Política de Saneamento Ambiental de Miraselva, considerando a
Lei Complementar nº 237/2021, que inclui o município na Microrregião dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Centro-leste:
I.

Manter o índice de universalização do abastecimento de água na área urbana do
município, executando ações de manutenção e ampliação necessária para atendimento da
população atual e futura;

II.

Elaborar estudo técnico e implantar o sistema de esgotamento sanitário na área urbana,
reduzindo o impacto das soluções individuais no meio ambiente e no solo;

III.

Promover campanhas de conscientização sobre a importância do saneamento, do
tratamento de efluentes e da preservação da rede;

IV.
V.

Universalizar a coleta de resíduos domiciliares na área urbana do município;
Estruturar sistema de coleta seletiva municipal em conjunto com ações de educação
ambiental e fortalecimento de criação de cooperativas de catadores de materiais
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recicláveis, objetivando o aumento gradual do volume de material reciclado em relação
ao volume total de resíduos sólidos coletados;
VI.

Garantir a drenagem de águas pluviais na totalidade do território urbanizado,
minimizando casos de alagamento;

VII.

Realizar manutenção periódica dos componentes do sistema de drenagem;

VIII.

Reconhecer os lotes particulares como unidades do sistema de drenagem e determinar
potencial mínimo de permeabilidade/infiltração da água da chuva no solo;

IX.

Aumentar a área permeável nas Zonas de Espaços Livres e nas Zonas de Uso
Institucional;

X.

Monitorar e fazer cumprir a instalação de infraestruturas de saneamento básico nos
novos loteamentos, condicionados à apresentação de projeto aprovado pelo Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) e/ou órgãos ambientais competentes
e de instrumentos de garantia de execução das obras;

XI.

Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de Miraselva, em conformidade com as Leis Federais nº 14.026/2020
e nº 12.305/2010 e com a Lei Estadual Complementar nº 237/2021, definindo objetivos,
diretrizes e estratégicas condizentes com a demanda municipal, com foco na melhoria
do cenário atual.

Seção II
Estruturação Viária e Mobilidade Urbana

Art. 32 -

A Política de Estruturação Viária e Mobilidade Urbana de Miraselva de

Miraselva tem como objetivo garantir o acesso democrático e seguro à cidade, priorizando os modais
individuais não motorizados.
Art. 33 -

O Eixo IV, Estruturação Viária e Mobilidade Urbana, tem como diretriz o

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 – Cidades e comunidades sustentáveis; e
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Art. 34 -

Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo definido para a Política de Estruturação Viária e Mobilidade Urbana de Miraselva:
I.

Estruturar e hierarquizar o sistema viário, seguindo critérios funcionais e urbanísticos
das vias existentes;

II.

Estabelecer diretrizes viárias de modo a integrar os loteamentos futuros com a malha
urbana existente;

III.

Promover a pavimentação e ajustes na geometria de determinados trechos viários,
conforme proposta de Estruturação Viária, melhorando as condições de trafegabilidade
e segurança;

IV.

Atuar institucionalmente junto ao Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná
(DER/PR) a municipalização do trecho urbano da PR-534, considerando a extensão da
Rua Arlindo Arali e da Av. Dona Madalena, facilitando o uso e a manutenção destas
vias;

V.

Estabelecer regras para o dimensionamento da caixa das vias, conforme hierarquização
viária, incluindo espaços dedicados ao ciclista e ao pedestre, considerando a definição
de regras adequadas à realidade do município;

VI.

Realizar ações de fiscalização das condições físicas das calçadas, incluindo a avaliação
da interferência do mobiliário urbano e da arborização, observando às normas
estabelecidas pelo município quanto à arborização e pela acessibilidade universal;

VII.

Implantar rede cicloviária no município, conforme proposta de Estruturação Viária,
ligando os principais locais de moradia com áreas de emprego, com foco no incentivo
ao modo não motorizado de transporte;

VIII.

Implantar rota acessível, conforme proposta de Estruturação Viária, com vistas a
garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida às áreas
da cidade com maior concentração de geradores de circulação de pedestres, como os
órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados;

IX.

Elaborar Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela Lei Federal nº 12.587/12.
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Parágrafo único - A elaboração do PlanMob de Miraselva deverá conter no mínimo:
a)

Princípios da Política Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU);

b)

Plano de Ação, com as principais intervenções para os sistemas de circulação dos modos
coletivos e individuais, motorizados ou não, bem como para a gestão da mobilidade
urbana de Miraselva; e

c)

Plano de Monitoramento, com a definição de indicadores que visam avaliar a efetividade
das ações estabelecidas.

CAPÍTULO V
EIXO V – ORDENAMENTO TERRITORIAL
Seção I
Uso e Ocupação do Solo
Art. 35 -

A Política de Uso e Ocupação do Solo de Miraselva tem como objetivo ocupar

o território de forma planejada, equilibrada e sustentável, com foco no modelo de cidade compacta,
por meio de ferramentas para o controle, organização e promoção do desenvolvimento do município.
Art. 36 -

O Eixo V, Uso e Ocupação do Solo, tem como diretriz o Objetivo do

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 – Cidades e comunidades sustentáveis; e
Art. 37 -

Ficam estabelecidas as seguintes ações para atendimento das diretrizes e

alcance do objetivo definido para a Política de Uso e Ocupação do Solo de Miraselva:
I.

Respeitar os níveis de planejamento propostos no Plano Diretor (Macrozoneamento e
Zoneamento), compatibilizando o uso do solo urbano e rural com a proteção do meio
ambiente;

II.

Incentivar a mescla de usos integrados ao sistema viário principal de Miraselva,
garantindo atividades econômicas ao longo do território urbano do município e
resguardando os miolos de quadra e os usos residenciais;

III.

Acomodar o crescimento da mancha urbana em áreas próximas da infraestrutura
existente; e

Página 16 de 47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
LEI Nº 4.245 – 27-07-1960 – CNPJ nº 75.845.529/0001-05
IV.

Simplificar a legislação de uso e ocupação do solo, facilitando sua compreensão e
aplicação.

TITULO III
ORDENAMENTO TERRITORIAL
Art. 38 -

O ordenamento territorial de Miraselva tem como objetivo orientar a

distribuição e o regramento do território urbano e rural do município, estruturado nas seguintes
unidades de planejamento:
I.

Macrozoneamento Municipal;

II.

Perímetro Urbano (incluindo as áreas de expansão urbana);

III.

Zoneamento Urbano (incluindo o uso e ocupação do solo);

IV.

Estruturação viária; e

V.

Parcelamento do solo.
Parágrafo único - Leis complementares específicas tratarão do Perímetro Urbano, do

Zoneamento Urbano (Lei de Uso e Ocupação do Solo), da Estruturação Viária (Lei do Sistema Viário)
e do Parcelamento do Solo de Miraselva.

CAPÍTULO I
MACROZONEAMENTO MUNICIPAL

Art. 39 -

Fica instituído o Macrozoneamento Municipal, o qual compreende a totalidade

do território de Miraselva e se constitui como primeiro nível de referência espacial para a definição de
áreas destinadas aos usos urbanos e rurais, a partir da percepção das características tendênciais de
ocupação e das vocações identificadas na localidade.
Art. 40 -

O território do município Miraselva está compartimentado em quatro

Macrozonas, delimitadas no Anexo 1– Mapa Macrozoneamento, sendo elas:
I.

Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MZDR);
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II.

Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN);

III.

Macrozona de Proteção Urbana (MZPU); e

IV.

Macrozona Urbana (MZU).

§ 1º - A Macrozona Urbana (MZU) coincide com o Perímetro Urbano do município, onde é
permitido o parcelamento do solo para fins urbanos, nos termos desta lei.
§ 2º - Qualquer alteração na delimitação estabelecida no Anexo I – Mapa
Macrozoneamento deverá ser objeto de lei específica, em atendimento integral aos seguintes
dispositivos:
I.

Promoção de audiência pública e debate com a participação da população, por meio do
Conselho Municipal da Cidade (ConCid);

II.

Publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, que subsidiam a revisão
ou o aperfeiçoamento do Plano Diretor (Art40, §4º da Lei Federal nº 10.257/2001);

III.

Atendimento integral do Art.42 e, caso haja alteração de Perímetro Urbano, os
dispositivos do Art. 42-B do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001).

Seção I
Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MZDR)
Art. 41 -

Fica definida a Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MZDR), a

qual abrange as áreas de produção agrícola, majoritariamente ocupadas por lavouras temporárias
(cana-de-açúcar) e por pastagem para a pecuária.
Art. 42 -

Ficam estabelecidos os seguintes objetivos e função social para a Macrozona

de Desenvolvimento Rural Sustentável (MZDR):
I.

Compatibilizar o uso e a ocupação agropecuária com a proteção ambiental;
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II.

Promover a cidadania e a qualidade de vida da população rural, estimulando à
permanência dos trabalhadores agrícola, notadamente na Vila Rural;

III.

Incentivar a diversificação produtiva rural, diminuindo a dependência da monocultura
da cana-de-açúcar;

IV.

Monitorar o manejo do solo no plantio da cana-de-açúcar, especialmente no que se
refere às técnicas agrárias de fertirrigação, de queimadas e de preparo de terreno
mecanizado, bem como à sua localização nas proximidades da cidade, a fim de evitar a
poluição na área urbana, o desencadeamento de processos erosivos e a contaminação
dos aquíferos pelo uso inadequado de agrotóxicos;

V.

Fomentar a assistência técnica e a extensão rural, com vistas à aplicação de novas
técnicas e tecnologias que combinem a produção agrícola e a manutenção da vegetação
nativa e a redução do uso de agrotóxicos;

VI.

Criar um calendário de manutenção das estradas rurais, garantindo boas condições de
segurança e trafegabilidades; e

VII.

Proibir o parcelamento do solo com características urbanas, devendo ser respeitado o
módulo rural definido pelo INCRA (3ha).

Seção II
Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN)
Art. 43 -

Fica definida a Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN),

que engloba as Áreas de Preservação Permanente (APP) dos cursos d’água e nascentes e as áreas de
Reserva Legal, em conformidade com o Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), bem
como as porções territoriais recobertas por Florestas Naturais e Várzeas, com base no Relatório de
Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra da Base Integrada do Estado do Paraná (IAT, 2012).
Art. 44 -

Ficam estabelecidos os seguintes objetivos e função social para a Macrozona

de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN):
I.

Preservar os recursos naturais, em especial aqueles relacionados à proteção do solo, dos
cursos d’água e dos fragmentos de vegetação nativa;
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II.

Valorizar o bioma local e sua diversidade de flora e fauna, realizando estudos para
embasar a implementação de Unidades de Conservação sobre áreas de relevância
ambiental;

III.

Promover intensa fiscalização ambiental, a fim de evitar usos incompatíveis,
desmatamento, assoreamento de cursos d'água, deposição de resíduos sólidos e
efluentes líquidos, despejo de agrotóxicos e demais atividades causadoras de
degradação no meio ambiente natural; e

IV.

Respeitar as determinações da legislação ambiental previstas nas diversas esferas
públicas.

Seção III
Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN)
Art. 45 -

Fica definida a Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN),

que engloba as Áreas de Preservação Permanente (APP) dos cursos d’água e nascentes e as áreas de
Reserva Legal, em conformidade com o Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), bem
como as porções territoriais recobertas por Florestas Naturais e Várzeas, com base no Relatório de
Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra da Base Integrada do Estado do Paraná (IAT, 2012).
Art. 46 -

Ficam estabelecidos os seguintes objetivos e função social para a Macrozona

de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN):
I.

Conservar os recursos naturais, em especial aqueles relacionados à proteção do solo, dos
cursos d’água e dos fragmentos de vegetação nativa;

II.

Valorizar o bioma local e sua diversidade de flora e fauna, realizando estudos para
embasar a implementação de Unidades de Conservação sobre áreas de relevância
ambiental;

III.

Promover intensa fiscalização ambiental, a fim de evitar usos incompatíveis,
desmatamento, assoreamento de cursos d'água, deposição de resíduos sólidos e
efluentes líquidos, despejo de agrotóxicos e demais atividades causadoras de
degradação no meio ambiente natural; e
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IV.

Respeitar as determinações da legislação ambiental previstas nas diversas esferas
públicas.

Seção IV
Macrozona de Proteção Urbana (MZPU)
Art. 47 -

Fica definida a Macrozona de Proteção Urbana (MZPU) como uma faixa de

30 metros de largura no entorno da Macrozona Urbana (MZU)/Perímetro Urbano de Miraselva.
Art. 48 -

Ficam estabelecidos os seguintes objetivos e função social para a Macrozona

de Proteção Urbana (MZPU):
I.

Controlar o uso do solo, proibindo as atividades de cana-de-açúcar, a fim de evitar a
poluição na área urbana; e

II.

Promover intensa fiscalização ambiental, a fim de evitar o uso proibido.

Seção V
Macrozona Urbana (MZU)
Art. 49 -

Fica definida a Macrozona Urbana (MZU), correspondendo às áreas cuja

urbanização está consolidada, com predominância da ocupação residencial e institucional, bem como a
presença de vias arteriais; e aos vetores de crescimento e de expansão urbana.
Parágrafo único – As diretrizes de uso e para ocupação do solo na MZU são definidas pela
Lei de Uso e Ocupação do Solo, em conformidade com vocações e tendências identificadas.
Art. 50 -

Ficam estabelecidos os seguintes objetivos e função social para a Macrozona

Urbana (MZU):
I.

Condicionar o crescimento urbano à capacidade de oferta de infraestrutura urbana, com
foco na manutenção dos altos índices de atendimento de água, coleta de resíduos sólidos,
iluminação pública, drenagem urbana, pavimentação e telecomunicação, orientando o
processo de expansão urbana;
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II.

Universalizar o saneamento básico na área urbana, notadamente a coleta e o tratamento
do esgoto;

III.

Incentivar a ocupação dos vazios urbanos de modo qualificado, estimulando a
urbanização compacta e evitando a ociosidade ou a sobrecarga dos investimentos
públicos;

IV.

Estimular a realização de percursos curtos a pé ou por meio de veículos não
motorizados;

V.

Oferecer condições para o desenvolvimento da atividade industrial, com potencial de
dinamizar a economia local, de forma ambientalmente equilibrada e urbanisticamente
ordenada; e

VI.

Proteger e melhorar a qualidade ambiental da área urbanizada.

TÍTULO IV
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
Art. 51 -

Para a promoção do planejamento, controle e gestão do desenvolvimento

municipal, o Poder Executivo de Miraselva poderá adorar instrumentos de Política Urbana que forem
necessários, os quais estão relacionados às seguintes finalidades:
I.

Instrumentos de planejamento:

a)

Plano Plurianual (PPA);

b)

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);

c)

Lei de Orçamento Anual (LOA);

d)

Lei de Perímetro Urbano;

e)

Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano;

f)

Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

g)

Lei Municipal do Sistema Viário;

h)

Lei Municipal do Código de Edificações e Obras;

i)

Lei Municipal do Código de Posturas;
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j)

Política Municipal de Habitação de Interesse Social (PLHIS);

k)

Política Municipal de Saneamento Básico (PMSB);

l)

Política Municipal de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos (PMGIRS);

m)

Política Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU);

n)

Planos de Desenvolvimento Econômico e Social;

o)

Plano, programas e projetos setoriais;

p)

Programas e projetos especiais de urbanização;

q)

Instituição de unidades de conservação;

r)

Zoneamento Ecológico-Econômico

II.

Instrumentos jurídicos e urbanísticos:

a)

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios;

b)

IPTU Progressivo no Tempo;

c)

Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;

d)

Zonas Especiais de Interesse Social;

e)

Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;

f)

Transferência do direito de construir;

g)

Operações urbanas consorciadas;

h)

Consórcio imobiliário;

i)

Direito de preempção;

j)

Direito de superfície;

k)

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);

l)

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA);

m)

Licenciamento ambiental;

n)

Tombamento;

o)

Desapropriação;

p)

Compensação ambiental;
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III.

Instrumentos de regularização fundiária, elencados na Lei Federal 13.645/2017 ou a que
vier a lhe substituir;

IV.

Instrumentos tributários e financeiros:

a)

Tributos municipais diversos;

b)

Taxas e tarifas públicas específicas;

c)

Contribuição de melhoria;

d)

Incentivos e benefícios fiscais;

V.

Instrumentos jurídico e administrativos:

a)

Servidão administrativa e limitações administrativas;

b)

Concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos municipais;

c)

Contratos de concessão dos serviços públicos urbanos;

d)

Contratos de gestão com concessionária pública municipal de serviços urbanos;

e)

Convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional;

f)

Termo administrativo de ajustamento de conduta.

VI.

Instrumentos de democratização da gestão urbana:

g)

Conselhos municipais;

h)

Fundos municipais;

i)

Gestão orçamentária participativa;

j)

Audiências e consultas públicas;

k)

Conferências municipais;

l)

Iniciativa popular de projetos de lei;

m)

Referendo popular e plebiscito.

Parágrafo único - Para aplicação dos instrumentos indicados no caput, a Prefeitura deverá
elaborar legislação especifica, em consonância com a Política Urbana estabelecida por esta lei.
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CAPÍTULO I
PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS
Art. 52 -

Nos termos fixados em lei específica, o Município poderá exigir que o

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado
aproveitamento, sob pena de aplicar os mecanismos previstos na Lei Federal nº 10.257/2001 de:
I.

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC);

II.

Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo;

III.

Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública.

Art. 53 -

São áreas passíveis de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e

de aplicação dos demais mecanismos previstos no caput do artigo anterior, incisos II e III, mediante
notificação do Poder Executivo e nos termos dos Art. 5º a 8º da Lei Federal nº 10.257/2001, os
imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, situados na Macrozona Urbana (MZU),
excetuando-se os imóveis que:
I.

Abriguem atividades que não necessitem de edificação para suas finalidades;

II.

Abriguem clubes em atividade;

III.

Integrem o Sistema Municipal quanto a equipamentos regionais, sociais e urbanos ou,
ainda, que cumpram função ambiental relevante;

IV.

Exerçam função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelos órgãos
competentes;

V.

Forem tombados, ou que tenham processo de tombamento aberto pelo órgão competente
de qualquer ente federativo, ou ainda cujo potencial construtivo tenha sido transferido; e

VI.

Estejam nestas condições devido a impossibilidades jurídicas momentaneamente
insanáveis pela simples conduta do proprietário, e apenas enquanto estas perdurarem.
§1º Considera-se não edificado o lote ou gleba onde o coeficiente de aproveitamento é igual

a zero.

Página 25 de 47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
LEI Nº 4.245 – 27-07-1960 – CNPJ nº 75.845.529/0001-05
§2º Considera-se subutilizado, o imóvel com coeficiente de aproveitamento menor que o
Coeficiente de Aproveitamento Mínimo estabelecido para a zona de uso e ocupação do solo em que se
situa, conforme legislação específica.
Art. 54 -

Os imóveis sujeitos ao PEUC deverão ser identificados por ação do poder

público, e objetos de legislação municipal específica, e seus proprietários devem ser notificados
seguindo o procedimento descrito abaixo, com base nos prazos e ritos apresentados no Art. 5ª do
Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001):
I.

Notificação do proprietário do imóvel ou a quem tenha poderes legais de gerência e/ou
administração, por funcionário público, sendo que, essas notificações deverão ser
averbadas em cartório;

II.

Quando frustradas três tentativas do poder executivo, as notificações deverão ser
executadas por edital;

III.
a)

A partir da data de recebimento da notificação ou da publicação em edital:
As edificações não utilizadas ou subutilizadas enquadrados neste instrumento deverão
estar ocupadas no prazo máximo de um ano;

b)

Os proprietários de lotes ou glebas não edificados e subutilizados notificados deverão,
no prazo máximo de um ano, protocolar pedido de aprovação e execução do
parcelamento ou edificação;

c)

Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de dois anos, a
contar da aprovação do projeto, e concluídos em até cinco anos; e

d)

Empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderão ter a conclusão em
etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um
todo.

IV.

A transmissão do imóvel, por ato intervivos ou causa mortis, posterior à data da
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas,
sem interrupção de quaisquer prazos.
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CAPÍTULO II
IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO
Art. 55 -

Em caso do descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos na lei

municipal específica, o Município procederá a aplicação do IPTU Progressivo no Tempo, mediante a
majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, até que o proprietário cumpra com a
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso,
§ 1º - O limite máximo da majoração indicada no caput deverá ser de 15%, nos termos do
Art. 7º, §1º, do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001).
§ 2º - Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar permaneça não atendida pelo
proprietário no prazo de cinco anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se
cumpra a referida obrigação.
§ 4º - É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva,
sendo que o instrumento poderá ser aplicado, inclusive, aos imóveis que possuem isenção do IPTU.
§ 5º - O lançamento do IPTU Progressivo no Tempo deve indicar que a tributação ocorre em
função do não cumprimento da função social da propriedade, em conformidade com a Lei Federal nº
10.257/2001.
§ 6º - Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, a
qualquer tempo, o lançamento do IPTU do exercício não constará a aplicação das alíquotas
progressivas.
§ 7º - Enquanto o proprietário atender às condições e aos prazos estabelecidos da PEUC
considera-se comprovado o cumprimento da respectiva obrigação.
Art. 56 -

Em caso de incidência do IPTU Progressivo no Tempo, pelo prazo de cinco

anos, e existindo a intenção de desapropriação para fins de reforma urbana, poderá ser aplicada a
Desapropriação com Títulos da Dívida Ativa.

CAPÍTULO III
DESAPROPRIAÇÃO COM TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA
Art. 57 -

Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo, sem

que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município
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poderá, de acordo com a conveniência e oportunidade, proceder à desapropriação do imóvel com
pagamento em títulos da dívida pública, conforme dispõe a legislação federal aplicável..
Parágrafo único - Este instrumento somente será utilizado nos imóveis onde já se aplicou o
IPTU Progressivo no Tempo, com base nas seguintes diretrizes estabelecidas pelo artigo 8º do Estatuto
da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001):
a)

O cálculo da desapropriação corresponde ao valor da base de cálculo para o IPTU, sendo
que desse montante deverá ser descontado os investimentos públicos na área do imóvel;

b)

Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação do Senado Federal e serão resgatados
no prazo de até dez anos, sem poder liberatório para pagamento de tributos;

c)

O município deverá proceder com o adequado aproveitamento do imóvel no prazo
máximo de cinco anos, a contar a partir da sua incorporação ao patrimônio público;

d)

Em caso de sua não destinação ao prazo estabelecido, o prefeito e os demais agentes
públicos incorrerão em improbidade administrativa; e

e)

O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado pelo poder público ou por meio de
alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento
licitatório.

CAPÍTULO IV
ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL
Art. 58 -

As Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS são partes do território

destinadas prioritariamente à urbanização e produção de Habitação de Interesse Social.
§ 1º - Entende-se por Habitação de Interesse Social aquela destinada à população com renda
familiar mensal limitada a 5 (cinco) salários mínimos, situada tanto em conjuntos habitacionais como
em unidades isoladas, produzida diretamente pelo poder público municipal ou com sua expressa
anuência
§ 2º - Para fins de Política Habitacional priorizar-se-á a população com renda familiar
limitada a 3 (três) salários mínimos.
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Art. 59 -

É de responsabilidade da Lei de Uso e Ocupação do Solo definir os

parâmetros urbanísticos e a delimitação da ZEIS de Miraselva.

CAPÍTULO V
OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (OODC)
Art. 60 -

A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) é instrumento urbanístico

regulamentado pelos Artigos 28 a 30 do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e se refere à
concessão emitida pelo Poder Público Municipal que permite ao proprietário construir acima do
Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) até o Coeficiente de Aproveitamento Máximo
(CAMax) mediante contrapartida financeira do empreendedor, conforme os parâmetros determinados
na Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Art. 61 -

Lei Municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a

aplicação da outorga onerosa do direito de construir no território de Miraselva, determinando:
V.

A fórmula de cálculo da cobrança;

VI.

Os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;

VII.

A contrapartida do beneficiário;

VIII.

Os procedimentos administrativos e serviços necessários; e

IX.

O destino dos recursos;

CAPÍTULO VI
TRASNFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 62 -

O Poder Executivo Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel

urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar mediante escritura pública, o direito
de construir inerente ao mesmo, quando se tratar de imóvel:
X.

Que contenha parcela de área verde a ser preservada;
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XI.

Situado parcial ou totalmente em área de preservação permanente, de acordo com a Lei
Federal nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal Brasileiro)

XII.

Exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal
competente;

XIII.

Tombado, conforme legislação vigente;

XIV.

De interesse do patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, arqueológico, paisagístico
e ambiental municipal.

Art. 63 -

Lei específica deverá regulamentar as possibilidades e as condições dos

imóveis para serem doadores e receptores da transferência de potencial, obedecendo à legislação
vigente, em especial o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001).

CAPÍTULO VII
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA (OUC)
Art. 64 -

A Operação Urbana Consorciada (OUC) é o conjunto de intervenções e

medidas coordenadas pelo Município com a participação dos proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores privados, cujo objetivo é alcançar, para uma região específica, as
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, ampliando os
espaços públicos, organizando o sistema de transporte coletivo, implantando programas de melhorias
de infraestrutura, sistema viário e de habitações de interesse social.
Art. 65 -

A criação e a regulamentação de OUC no município de Miraselva deverão

ocorrer mediante elaboração e aprovação de lei específica, podendo ser aplicada em toda área urbana
do município e ser precedida de manifestação do ConCid, conforme estabelece aos Artigos 32 a 34 do
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001).
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CAPÍTULO VIII
DIREITO DE PREEMPÇÃO
Art. 66 -

O Município, por meio do Direito de Preempção, terá a preferência para

aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, desde que o imóvel esteja
incluído em área a ser delimitada em lei específica.
Parágrafo único - As áreas em que incidirão o Direito de Preempção serão delimitadas em
lei específica, que também fixará seus prazos de vigência e as finalidades para as quais os imóveis se
destinarão, em conformidade com os Artigos 25 a 27 do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº
10.257/2001).

CAPÍTULO IX
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)
Art. 67 -

Lei municipal definirá o porte dos empreendimentos residenciais e das

atividades econômicas que dependerão da aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para
obtenção de licença ou autorização para parcelamento, construção, ampliação, renovação ou
funcionamento, bem como os parâmetros e os procedimentos a serem adotados para sua avaliação.
Parágrafo único - O EIV deverá ser elaborado de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade em relação à qualidade de vida da população residente na
área e no seu entorno, nos termos dos Artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº
10.257/2001) e da legislação municipal específica.

TÍTULO V
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMETO E GESTÃO
Art. 68 -

O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão se constitui com objetivo

acompanhar a implementação do Plano de Ação e das estratégias propostas no Plano Diretor e nas
legislações complementares, cuja estrutura deverá orientar a atuação do poder público, promovendo e
garantindo a capacidade gerencial, técnica e financeira para o pleno cumprimento da gestão
democrática da cidade, baseada nos princípios fundamentais da Constituição Federal e do Estatuto da
Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001).
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Art. 69 -

O Sistema de Planejamento e Gestão deverá integrar um processo permanente,

descentralizado e participativo de planejamento, controle e avaliação da Política Urbana de Miraselva,
sendo composto por:
I.

Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Infraestrutura (SMFAI), em especial
a Divisão de Obras e Serviços Públicos, responsável pelas informações e suporte
técnico;

II.

Grupo Técnico Permanente, de caráter técnico e executivo, composto por membros do
Poder Público, responsável pelo acompanhamento da implantação do Plano Diretor de
Miraselva;

III.

Instrumentos de Gestão Democrática da Cidade, com destaque para o Conselho
Municipal da Cidade (ConCid), sendo formado por representantes do poder público e da
sociedade civil, se constituindo como a principal instância participativa de discussão e
acompanhamento da Política Urbana;

IV.
V.

Sistema de Informações Municipais (SIM);
Ferramentas de monitoramento e avaliação do PDM.

Parágrafo único - As leis municipais do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do
Orçamento Anual devem incorporar e observar as diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano
Diretor Municipal e serão elaboradas com acompanhamento do Conselho Municipal da Cidade, em
cumprimento a diretriz da gestão democrática estabelecida no inciso II do Art. 2º do Estatuto da
Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001).

CAPÍTULO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
(SMFAI)
Art. 70 -

Para efetivo acompanhamento do processo de implementação e aplicação dos

objetivos e das diretrizes estabelecidas por esta lei, deverão ser incluídas como atribuições da Divisão
de Obras e Serviços Públicos, vinculada ao SMFAI :
I.

Garantir, monitorar e promover, direta ou indiretamente, a implantação do Plano de
Ação e das estratégicas do Plano Diretor Municipal;
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II.

Articular e integrar políticas e diretrizes setoriais, que interfiram na estruturação urbana;

III.

Implantar e gerir o Sistema de Informações Municipais (SIM), constituído por um banco
de informações e dados necessários ao desenvolvimento, planejamento e gestão do
município, com transparência e publicidade para toda sociedade;

IV.

Dar suporte técnico, administrativo e financeiro ao Conselho Municipal da Cidade e aos
demais conselhos municipais, no que tange às discussões com impacto no meio urbano;

CAPÍTULO II
GRUPO TÉCNICO PERMANENTE
Art. 71 -

Fica instituído o Grupo Técnico Permanente, de caráter técnico e executivo,

com as seguintes atribuições:
I.

Acompanhamento e implementação do Plano Diretor de Miraselva e sua leis
complementares, avaliando sua aplicação e sugerindo correções e atualizações, quando
necessárias;

II.

Auxiliar na capacitação dos técnicos municipais, cujas atribuições estejam relacionadas
diretamente com a implantação do Plano Diretor Municipal de Miraselva;

III.

Realizar estudos e pesquisas em matérias complementares ao Plano Diretor, além de
propor regulamentações às leis que o compõem;

IV.

Auxiliar o Conselho Municipal da Cidade e outros órgãos que forem instituídos,
subsidiando-os com informações e prestando esclarecimentos necessários ao perfeito
entendimento das questões relativas ao Plano Diretor de Miraselva.

Art. 72 -

O Grupo Técnico Permanente será formado pelo corpo técnico da prefeitura,

composto, no mínimo, por representantes da Secretaria Municipal de Finanças, Administração e
Infraestrutura (SMFAI), em especial da Divisão de Obras e Serviços Públicos, da Divisão de
Transportes e da Divisão de Gabinete ou órgão que vier a lhe substituir.
Parágrafo único - A definição da composição técnica, o regimento interno e a nomeação do
Grupo Técnico Permanente deverão ser estabelecidos por portaria.
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CAPÍTULO III
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA
Art. 73 -

Os Instrumentos de Gestão Democrática da Cidade visam prever ferramentas

para que a sociedade civil acompanhe a formulação e execução da Política Urbana, fortalecendo o
exercício da cidadania e garantindo que os objetivos das políticas urbanas sejam alinhados aos
interesses coletivos e promover inovação e aperfeiçoamento contínuo da gestão pública local. em
conformidade com o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), estabelecidos nos artigos 43 e
44 da referida lei, a saber:
I.

Órgãos colegiados de política urbana;

II.

Debates, audiências e consultas públicas;

III.

Conferências sobre assuntos de interesse urbano;

IV.

Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano; e

V.

Gestão orçamentária participativa composta por debates, audiências e consultas públicas
sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento
anual, sendo esta gestão uma condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara
Municipal.
Art. 74 -

Para Miraselva, o modelo a ser estruturado tem como objetivo a inclusão e a

qualificação da população, a fim de garantir a participação social de forma plena e consistente, sendo
composto por:
I.
II.
III.

Conselho Municipal da Cidade (ConCid);
Audiência Pública;
Iniciativa Popular, de projetos de lei, de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano; e

IV.

Gestão Orçamentária Participativa.
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Seção I
Conselho Municipal da Cidade (ConCid)
Art. 75 -

O Conselho Municipal da Cidade (Concid) é proposto de modo a

regulamentar o principal instrumento de gestão democrática do município de Miraselva, combinando
de forma paritária representantes do poder público local e dos diversos setores da sociedade civil.
Art. 76 -

O ConCid se constitui como órgão de assessoramento ao Prefeito Municipal

quanto à proposição e acompanhamento das diretrizes para a formulação e implementação da Política
Urbana de Miraselva, estando vinculado à Secretaria Municipal de Finanças, Administração e
Infraestrutura ou correspondente, que atuará no exercício das seguintes atividades:
I.

Acompanhar a execução do Plano Diretor e do Plano de Ação, por meio da apreciação
de relatório anual produzido pelo Executivo;

II.

Deliberar e emitir pareceres sobre as propostas de regulamentação, alteração e revisão do
Plano Diretor e das legislações complementares;

III.

Manifestar-se sobre a compatibilidade do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual com as diretrizes e prioridades do Plano Diretor;

IV.

Zelar pela integração das políticas setoriais, com vistas à execução de planos e projetos
de interesse do desenvolvimento municipal e, em especial, das ações prioritárias
previstas no Plano Diretor.

V.
VI.
VII.

Convocar, extraordinariamente, a Conferência Municipal da Cidade;
Publicar e divulgar seus atos e deliberações;
Elaborar e aprovar regimento interno.
Parágrafo único - A Divisão de Obras e Serviços Públicos deverá prestar o apoio técnico e

administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal da Cidade.
Art. 77 -

Os conselheiros do ConCid deverão ser nomeados através de Decreto

específico, sendo composto por 10 (dez) membros, a saber:
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I.

Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo;

II.

Um representante da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente.

III.

Um representante da Divisão de Transportes

IV.

Um representante da Divisão de Gabinete;

V.

Um representante da Divisão de Serviços Urbanos;

VI.

Um representante do Poder Legislativo, indicado pela Câmara Municipal;

VII.

Dois representantes de entidades populares (movimentos sociais, associações,
sindicatos);

VIII.

Um representante do Comércio Local;

IX.

Um representante de Entidade Empresarial

§1º - Os conselheiros terão os seus respectivos suplentes que os substituirão em suas
ausências e impedimentos.
§2º - O mandato dos membros do ConCid será de quatro anos, permitida a recondução,
devendo ser sempre renovado no primeiro ano de mandato do Prefeito.
§3º - A atividade de membros e suplentes do ConCid é de caráter não remunerado.

Seção II
Audiência Pública

Art. 78 -

A Audiência Pública é um mecanismo de participação popular que cumpre o

papel de tornar transparente o processo de tomada de decisão, ao promover a publicidade dos
objetivos, assegurando o direito dos cidadãos ao acesso à informação, devendo respeitar os seguintes
requisitos:
I.

Ser convocada por edital, com no mínimo 15 dias de antecedência, com amplo alcance à
população local;

II.

Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
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III.

Serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o conteúdo,
abrirá as discussões aos presentes;

IV.

Garantir a presença de todos os cidadãos, independente de comprovação de residência ou
qualquer outra condição, que assinarão lista de presença; e

V.

Ser registrada através de gravação e, após a sua realização, lavrada a respectiva ata.
Parágrafo único - Os materiais que serão objetos da audiência devem ser disponibilizados à

consulta pela população, via digital, no mínimo cinco dias antes do evento.

Seção III
Iniciativa Popular
Art. 79 -

As proposições de Iniciativa Popular permitem aos cidadãos a apresentação de

projetos de lei, plebiscito e referendo ao poder Legislativo.
§1º - Este instrumento possibilita a atuação popular através de um canal mais representativo
e direto ao exercício da democracia, sendo vinculada a uma porcentagem mínima de 2% do eleitorado
para que seja efetivamente submetida à apreciação da Câmara Municipal.
§2º - Qualquer proposta de iniciativa popular de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano e ambiental deverá ser apreciada pelo Executivo em parecer técnico
circunstanciado sobre o seu conteúdo e alcance, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir de sua
apresentação, podendo o prazo ser prorrogado desde que solicitado com a devida justificativa, ao qual
deve ser dada publicidade.

Seção IV
Gestão Orçamentária Participativa
Art. 80 -

A gestão orçamentária participativa, prevista pela Lei Federal nº 10.257/01

(Estatuto da Cidade), é obrigatória à aprovação pela Câmara Municipal das proposições feitas para o
Plano Plurianual (PPA), para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e para a Lei de Orçamento
Anual (LOA) e deve ser garantida por meio a realização de debates, audiências e consultas públicas
sobre as propostas.
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Art. 81 -

O Orçamento Participativo é um mecanismo governamental que permite os

cidadãos intervir diretamente sobre a gestão financeira, orçamentária e contábil das entidades públicas,
devendo:
I.

Incorporar as ações prioritárias do Plano Diretor aos seus termos, respeitadas as
restrições legais, técnicas e orçamentário- financeiras;

II.

Ser apresentada ao ConCid, o qual poderá sugerir e solicitar ao Executivo a
complementação, suplementação ou esclarecimento acerca da execução orçamentária
referente à implementação das ações e programas prioritários; e

III.

O Executivo encaminhar ao ConCid o relatório de execução orçamentária das ações e
programas previstos no Plano Diretor e no Plano de Ação.

Parágrafo único - O Orçamento Participativo será regulamentado por lei específica.

CAPÍTULO IV
SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAL (SIM)
Art. 82 -

O Sistema Municipal de Informações é um banco de dados municipais, que

reúne em um mesmo ambiente visual as informações cartográficas e indicadores do município. Seu
objetivo é subsidiar o processo de planejamento, monitoramento, implementação e avaliação da
Política Urbana e de tomada de decisão da gestão pública, contendo:
I.

Dados geoespaciais do município, incluindo rodovia, arruamento, toponímia das ruas,
hidrografia, nome dos bairros e loteamentos, áreas protegidas e suscetíveis à risco
geológico-geotécnico e de inundação, entre outras informações relevantes para compor a
base cartográfica municipal;

II.

Mapeamento de investimentos, projetos e programas públicos, dos equipamentos sociais
e comunitários municipais, estaduais e federais, e da infraestrutura de transporte,
transmissão de energia elétrica, saneamento básico, entre outros elementos pertinentes,
com base nos dados das Secretarias Municipais e demais órgão relacionados aos temas
especificados;
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III.

Cadastro e mapeamento de licenciamentos de projetos, programas e empreendimentos
públicos e privados com sua localização geográfica e em seus estágios de aprovação,
execução e sua conclusão; e

IV.

Séries históricas de dados socioeconômicos que subsidiem a elaboração de planos e
projetos das políticas setoriais do Município.

Parágrafo único - A implantação do SIM possibilitará o incremento, a articulação e a
complementaridade entre os diversos órgãos municipais que geram influências sobre o
desenvolvimento urbano de Miraselva, integrando as ações e planejando para melhoria da gestão, da
governança urbana e da qualidade de vida dos cidadãos do município.
Art. 83 -

As informações do SIM deverão ser atualizadas periodicamente e

disponibilizadas de forma ampla, sendo este mantido pela SMFAI ou correspondente, podendo ser
acessado através de endereço eletrônico por:
I.
II.

Qualquer cidadão que possua um equipamento eletrônico conectado à internet; e
Consulta presencial na sede da Prefeitura Municipal para atendimento ao público.

CAPÍTULO V
FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDM
Art. 84 -

Fica instituído o Plano de Ação e Investimentos como Painel de Gestão do

Município, uma vez que estão apresentados os indicadores de acompanhamento, com objetivo de
facilitar e garantir o monitoramento quanto à consecução de cada ação proposta.
Art. 85 -

A Prefeitura é responsável pela elaboração anual de relatório de avaliação da

implantação do Plano Diretor e do Plano de Ação e Investimentos, a ser apreciado pelo Conselho
Municipal da Cidade e publicado no site oficial do município.
Parágrafo único – O relatório indicado no caput deve atender, necessariamente, aos
princípios de clareza e de democratização da informação, demonstrando o compromisso da Prefeitura
com a transparência e prestação de contas à sociedade e contribuindo para o fortalecimento da
participação popular.
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TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 86 -

Esta Lei foi elaborada a partir de análises técnicas e comunitárias, contando

com a participação dos gestores públicos e da sociedade.
Art. 87 -

Integram esta lei:

Anexo I –Mapa Macrozoneamento; e

I.

Anexo II – Definições.

II.

Art. 88 -

O Poder Executivo deverá, em conformidade com as diretrizes definidas por

esta lei, regulamentar os seguintes dispositivos:
I.

Instituir e compor o Grupo Técnico Permanente, no prazo de 6 (seis) meses, contados a
partir da data de publicação desta lei;

II.

Instituir e compor o Conselho Municipal da Cidade (ConCid), com regimento interno, no
prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de publicação desta lei; e

III.

Construir a base cartográfica do município, em até 32 (trinta e dois) meses contados a
partir da data de publicação desta lei.

Art. 89 -

O Plano Diretor de Miraselva deverá ser objeto de revisão a cada 10 (dez)

anos, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), em seu Art. 40, §3º.
Parágrafo único - O Plano Diretor poderá ser objeto de revisão em período inferior à 10
(dez) anos, em condições específicas que demandam aperfeiçoamento da lei, devendo ser observadas
integralmente as seguintes condicionantes:
I.

Promoção de audiência pública e debate com a participação da população, por meio do
Conselho Municipal da Cidade (ConCid);

II.

Ampla publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, que subsidiam a
revisão ou o aperfeiçoamento do Plano Diretor Municipal (Art40, §4º da Lei Federal nº
10.257/2001); e
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III.

Atendimento integral do Art.42 e, caso haja alteração de Perímetro Urbano, os
dispositivos do Art. 42-B do Estatuto da Cidade.

Art. 90 -

Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei, em especial a

Lei Municipal nº 417/2009, que institui o Plano Diretor Municipal de Miraselva, estabelece diretrizes
gerais da política do desenvolvimento municipal e dá outras providências.
Art. 91 -

Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

Miraselva, ____ de__________de 2022.

ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO II – DEFINIÇÕES
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)- é uma área protegida, coberta ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
ÁREAS DE LAZER- área pública destinada à implantação de equipamentos de lazer como
quadras, praças, campos de jogos, "playgrounds", parques e áreas de convívio com adequação
paisagística.
ÁREAS PROTEGIDAS- áreas, cobertas ou não por vegetação nativa, que exercem função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo ou assegurar o bem-estar das populações
humanas.
ÁREA VERDE - área livre de caráter permanente, de propriedade pública ou privada, com
vegetação natural ou resultante de plantio, indisponíveis para construção imobiliária, destinados aos
propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos
hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.
ATIVIDADE- uso de um prédio ou de um espaço físico para moradia, negócios, indústria,
entre outros.
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO (CAB)- índice que multiplicado pela
área total do lote resulta na área máxima de construção permitida, determinando o potencial
construtivo do lote.
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO (CAMAX)- índice que multiplicado
pela área total do lote resulta na área máxima de construção permitida, determinando o potencial
construtivo do lote.
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÍNIMO (CAMIN)- índice que multiplicado
pela área total do lote resulta na área mínima de construção permitida, determinante para a incidência
de IPTU Progressivo no Tempo e Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória (PEUC).
EQUIPAMENTOS URBANOS, SOCIAIS OU COMUNITÁRIOS- são imóveis destinados a
serviços públicos de uso coletivo, que integram as políticas públicas de diferentes setores, tais como
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educação, saúde, cultura, esporte, lazer e similares, voltados à efetivação e universalização de direitos
sociais.
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)- é aquela destinada ao atendimento das
famílias de baixa renda, podendo ser de promoção pública ou privada, com unidade habitacional tendo
no máximo um sanitário e uma vaga de garagem.
IMPACTO- alteração da condição urbanística claramente perceptível em relação à situação
anterior a esta incidência.
INFRAESTRUTURA URBANA- são as instalações que contemplam equipamentos de
abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica,
gás canalizado, transporte e outros de interesse público.
INSTRUMENTO URBANÍSTICO- é um conjunto de ações legalmente possibilitadas ao
poder público para intervir nos processos urbanos e especialmente na produção do espaço da cidade,
englobando seu direcionamento, controle e regulamentação.
MOBILIDADE- é a medida da capacidade de um indivíduo se locomover, utilizando‐se
tanto da infraestrutura instalada como dos meios de transporte à disposição.
PAISAGEM URBANA- maneira em que prédios, ruas, edifícios, veículos automotores,
sinalizações de trânsito, além de elementos naturais, se organizam dentro do perímetro urbano.
PAVIMENTAÇÃO- construção de um piso destinado a circulação, quadras de esporte,
estacionamentos descobertos, dentre outros.
PERÍMETRO URBANO: limite entre área urbana e área rural.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais
da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO- espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais,
com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras
significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território
nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente.
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URBANIZAÇÃO- qualquer forma de parcelamento do solo que implique em loteamento,
desmembramento, desdobro, unificação ou empreendimento em regime condominial.
USO INSTITUCIONAL- edificações e/ou equipamentos públicos comunitários, como
escolas, posto de saúde, paço municipal.
USO MISTO- é a utilização da mesma via, do mesmo bairro, do mesmo loteamento, do
mesmo lote ou da mesma edificação por mais de uma categoria de uso.
USO NÃO RESIDENCIAL- compreende as atividades de comércio e serviços, industriais e
institucionais.
USO RESIDENCIAL- destinado à habitação.
VAZIOS URBANOS- Lotes ou glebas de terra inseridos na área urbana dotadas, ou não, de
infraestrutura e equipamentos sociais e que não cumprem a função social.
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LEI COMPLEMENTAR Nº __ DE ___ DE ___________ DE 2022.
SÚMULA: Institui o Perímetro Urbano do Município de Miraselva

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O território municipal é divido em áreas urbanas e rurais, para fins urbanísticos e
tributários.
§ 1º - A área urbana do município de Miraselva para efeito desta lei é aquela compreendida
dentro dos limites estabelecidos para a sede urbana.
§ 2º - A área rural é constituída pelo restante do território.
Art. 2º - A representação cartográfica e o memorial descritivo do Perímetro Urbano de
Miraselva integram o Anexo I da presente Lei
Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei, em especial as Leis
Municipais nº 493/2013, nº 616/2019 e 627/2020.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

Miraselva, ____ de__________de 2022.

ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PERÍMETRO URBANO DE MIRASELVA
Inicia-se a descrição desse perímetro no ponto P0, de latitude 22º57’48,2968” e longitude
51º 29’28,5243”; este segue para o ponto P01 de latitude 22º57’54,7133” e longitude 51º29”24,6377’
com o azimute de

150º31’15,3017” pela distância de 226,23m; Deste segue para o ponto P02 de

latitude 22º57‘54,7539” e longitude 51º29’13,7775” com o azimute de 90º2’30,2122” pela distância de
309,25m; Deste segue para o ponto P03 de latitude 22º57’41,0041” e longitude 51º29’13,7282” com o
azimute de 0º0’0,9458” pela distância de 422,83m; Deste segue para o ponto P04 de latitude
22º57’41,0761” e longitude 51º28’50,2174” com o azimute de 90º0’5,0964” pela distância de
669,50m; Deste segue para o ponto P05 de latitude 22º57’59,306”

e longitude 51º28’50,1266”

com o azimute de 179º32’54,2363” pela distância de 560,58m; Deste segue para o ponto P06 de
latitude 22º57’59,3284” e longitude 51º28’42,7096” com o azimute de 90º0’0,9458” pela distância de
211,20m; Deste segue para o ponto P07 de latitude 22º58’2,3609” e longitude 51º28’43,0454” com o
azimute de 185º40’6,4922”

pela distância de 93,74m; Deste segue para o ponto P08 de latitude

22º58’2,4563” e longitude 51º28’47,5182” com o azimute de 268º29’26,1018” pela

distância

de

127,40m; Deste segue para o ponto P09 de latitude 22º58’7,1257” e longitude 51º28’47,5347” com o
azimute de 180º0’1,0341” pela distância de 143,59m; Deste segue para o ponto P10 de latitude
22º58’7,0726” e longitude 51º28’58,8313” com o azimute de 270º6’13,2524” pela

distância

de

321,67m; Deste segue para o ponto P11 de latitude 22º58’15,2102” e longitude 51º28’58,8542” com o
azimute de

179º57’40,6290” pela distância de 250,24m; Deste segue para o ponto P12 de latitude

22º58’15,2293” e longitude 51º29’2,9335” com o azimute de 269º31’26,2451” pela distância de
116,15m; Deste segue para o ponto P13 de latitude 22º58’17,7746” e longitude 51º29’3,2769” com o
azimute de 186º55’46,1058” pela distância de 78,88m; Deste segue para o ponto P14 de latitude
22º58’17,761” e longitude 51º29’7,735” com o azimute de 269-59-50,1342 pela distância de 126,95m;
Deste segue para o ponto P15 de latitude 22º58’15,8369” e longitude 51º29’7,7819” com o azimute de
358º31’9,6381” pela distância de 59,18m; Deste segue para o ponto P16 de latitude 22º58’15,8253” e
longitude 51º29’11,567” com o azimute de 270º0’0,9458” pela distância de 107,78m; Deste segue
para o ponto P17 de latitude 22º58’14,1587” e longitude 51º29’11,5611” com o azimute de
0º0’0,9458” pela distância de 51,25m; Deste segue para o ponto P18 de latitude 22º58’14,1408” e
longitude 51º29’17,3863” com o azimute de 270º0’0,4484” pela distância de 165,87m; Deste segue
para o ponto P19 de latitude 22º58’4,0146” e longitude 51º29’17,3422” com o azimute de
0º2’27,3350” pela distância de 311,39m; Deste segue para o ponto P20 de latitude 22º58’3,9799” e
longitude 51º29’28,5809” com o azimute de 269º59’59,9999” pela distância de 320,02m; Deste segue
com o azimute de 0º0’0,0000” pela distância de 482,27m até o ponto P0, ponto inicial da descrição
desse perímetro.

Página 3 de 4

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
LEI Nº 4.245 – 27-07-1960 – CNPJ nº 75.845.529/0001-05

ANEXO III – ANTEPROJETO DE LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO URBANO DE MIRASELVA/PR
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LEI COMPLEMENTAR Nº __ DE ___ DE ___________ DE 2022.
SÚMULA: Dispõe sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do
município de Miraselva e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - A presente lei regula o uso e a ocupação do solo urbano do município de Miraselva,
por meio da compartimentação da Macrozona Urbana (MZU), instituída pela revisão do Plano Diretor
Municipal, definindo parâmetros e instrumentos aplicáveis para cada porção do território.
Art. 2º - Para assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade, o zoneamento de Miraselva se constituirá como importante ferramenta para o
ordenamento da área urbana, com os seguintes objetivos:
I.

Simplificar a leitura e o entendimento da legislação urbanística, prevendo zonas de uso e
ocupação condizentes às especificidades de cada porção do território, priorizando a
diversidade de usos e o desenvolvimento sustentável;

II.

Controlar o adensamento populacional e a distribuição de atividades econômicas de acordo
com a capacidade da infraestrutura urbana e as condições de ocupação existente, de modo a
evitar incômodos ao uso residencial;

III.

Orientar os investimentos públicos e de serviços e equipamentos urbanos e coletivos, de
modo a promover a justiça social e a equidade territorial;

IV.
V.

Valorizar e qualificar os espaços públicos presentes na área urbana;
Disciplinar a ocupação de atividades no município, prevalecendo o interesse coletivo sobre
o particular e observados os padrões de segurança, higiene e bem-estar da vizinhança,
garantindo a qualidade ambiental e de vida da população.
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Art. 3º - As disposições desta lei deverão ser observadas obrigatoriamente pela gestão
pública e sociedade civil para:
I.
II.
III.

Concessão de alvarás de construção
Concessão de alvarás de localização de usos e atividades urbanas;
Execução de planos, programas, projetos, obras e serviços referentes a edificações de
qualquer natureza;

IV.

Urbanização de áreas;

V.

Parcelamento do solo.
Art. 4º - São partes integrantes desta lei os seguintes anexos:

I.
II.

Anexo I – Mapa Zoneamento Urbano;
Anexo II – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para o Zoneamento Urbano de
Miraselva;

III.

Anexo III – Descritivo categoria de uso não residencial; e

IV.

Anexo IV – Definições.

TÍTULO II
ZONEAMENTO URBANO
Art. 5º - A Macrozona Urbana (MZU), instituída pelo Plano Diretor Municipal, fica
subdivida em zonas de uso e ocupação do solo, que se classificam em:
I.
II.

Zona Predominantemente Residencial (ZPR);
Zona de Especial Interesse Social (ZEIS);

III.

Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE);

IV.

Corredor de Uso Diversificado (CUD);
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V.

Zona de Expansão Urbana (ZEU);

VI.

Zona de Uso Institucional (ZUI); e

VII.

Zona de Espaços Livres (ZEL).
§ 1º - A delimitação do zoneamento consta no Anexo I – Mapa Zoneamento Urbano,

sendo constituída por polígonos e linhas que percorrem vias de circulação (existentes e projetadas),
logradouros públicos, acidentes naturais e divisas de lotes ou glebas.
§ 2º - Caso o lote ou a gleba esteja situado em duas ou mais zonas distintas, aplicar-se-á

o regime urbanístico previsto para a zona de uso e ocupação do solo em que se encontrar a maior
parte do lote.
§ 3º - Os parâmetros de uso e ocupação do solo de cada zona estão dispostos no Anexo II –
Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para o Zoneamento Urbano de Miraselva.

CAPÍTULO I
ZONA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL (ZPR)
Art. 6º - A Zona Predominantemente Residencial (ZPR) corresponde à área urbana
consolidada, caracterizada pela forte presenta do uso residencial, com pontos isolados de comércio e
serviços e alto índice de atendimento de água, coleta de resíduos sólidos e iluminação pública.
Art. 7º - A ZPR é destinada predominantemente ao uso residencial a e aos serviços de apoio
à moradia, com baixa densidade habitacional, admitindo atividades econômicas compatíveis ao uso
residencial, cujos objetivos são:
I.

Preservar as baixas densidades, com predomínio do uso residencial, estabelecendo
parâmetros de uso e ocupação do solo, adequados ao padrão de urbanização existente;

II.
III.

Fomentar a diversidade de usos, compatíveis com o residencial;
Manter os altos índices de atendimento de água, coleta de resíduos sólidos, iluminação
pública e da oferta de equipamentos públicos;

IV.

Garantir investimentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário;
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V.

Promover programas e ações que estimulem a circulação dos modos de transporte ativo (a
pé e bicicleta), além da criação de rotas acessíveis e cicláveis.

CAPÍTULO II
ZONA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL (ZEIS)
Art. 8º - A Zona de Especial Interesse Social (ZEIS) é composta por área vazia localizadas
no Perímetro Urbano, destinada à implantação de empreendimentos de Habitação de Interesse Social,
em quaisquer das suas modalidades ou linhas de financiamento, cujos objetivos são:
I.

Garantir a reserva de áreas voltadas à consecução de políticas habitacionais voltadas à
população de baixa renda;

II.

Prever o amplo atendimento de infraestrutura básica (saneamento ambiental e iluminação
pública) e equipamentos sociais, notadamente de educação infantil;

III.

Atender à demanda habitacional existente no território, mediante ações articuladas do
Poder Público.

CAPÍTULO III
ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (ZDE)
Art. 9º - A Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) abrange as áreas urbanas
destinadas à manutenção, expansão, incentivo e desenvolvimento de atividades econômicas geradoras
de maiores incômodos ao uso residencial, cujos objetivos são:
I.

Alocar os usos industriais em áreas com bom acesso e infraestrutura logística e de
transporte, às margens da PR-534, de forma a garantir o escoamento eficaz da produção; e

II.

Estimular a diversificação da economia local, articulada ao Programa de Desenvolvimento –
PRODEM e à implantação de Distrito Industrial; e

III.

Prever a implantação de infraestrutura básica para atendimento do novo Distrito Industrial
de Miraselva.

Página 4 de 28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
LEI Nº 4.245 – 27-07-1960 – CNPJ nº 75.845.529/0001-05

CAPÍTULO IV
CORREDOR DE USO DIVERSIFICADO (CUD)
Art. 10 -

O Corredor de Uso Diversificado (CUD) é composto pelas principais vias do

município, as quais se constituem tanto como eixos de entrada da cidade quanto como corredores
comerciais e de equipamentos públicos, impactando no tráfego e na sua importância local, cujos
objetivos são:
I.
II.

Promover usos diversificados integrados ao sistema viário principal de Miraselva;
Conformar eixos de centralidade linear, distribuídos ao longo do território urbano
municipal, de forma a resguardar os miolos de quadra e os usos residenciais; e

III.

Aproveitar os principais eixos de deslocamento e acesso para incentivar os transportes
ativos (a pé e bicicleta).
Art. 11 -

I.

O CUD é composto pelas seguintes vias:

Rua Arlindo Arali (toda a extensão);

II.

Av. Dona Madalena (toda a extensão);

III.

Av. Papa João XXIII (toda a extensão);

IV.

Rua Deputado Olavo Ferreira (entre a Rua São Paulo e a Av. Florestópolis);

V.

Rua São Paulo (entre a Rua Deputado Olavo Ferreira e a Rua Vereador Geraldo de Paula
Faria)
Parágrafo único - Os lotes ou glebas com tesada para os logradouros públicos descritos no

caput obedecerão aos critérios definidos pelo CUD.

CAPÍTULO V
ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU)
Art. 12 -

A Zona de Expansão Urbana (ZEU) Compreende grandes glebas desocupadas

ou com atividades rurais, destinadas à expansão urbana, sendo caraterizada pela proximidade da
infraestrutura instalada, cujos objetivos são:
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I.

Promover reserva de área para expansão urbana, garantindo a continuidade da malha
ocupada e o respeitando as condicionantes ambientais existentes;

II.

Ordenar e direcionar o crescimento urbano de forma sustentável, com foco no modelo da
cidade compacta; e

III.

Condicionar a ocupação urbana à instalação de infraestrutura, equipamentos públicos,
espaços livres de lazer e áreas verdes, em consonância com as diretrizes dos demais planos
setoriais, de modo a garantir a qualidade de vida dos novos moradores.

CAPÍTULO VI
ZONA DE USO INSTITUCIONAL (ZUI)
Art. 13 -

A Zona de Uso Institucional (ZUI) engloba as atividades da administração

pública, como os equipamentos de educação, saúde, assistência social e energia elétrica, o cemitério, o
paço municipal e a câmara de vereadores, além das atividades religiosas, cujo objetivo é viabilizar
projetos voltados à conexão dos espaços livres, através de rotas acessíveis.

CAPÍTULO VII
ZONA DE ESPAÇOS LIVRES (ZEL)
Art. 14 -

A Zona de Espaços Livres (ZEL) compreende os espaços públicos e áreas

livres de lazer, com a predominância de elementos naturais e/ou alta permeabilidade do solo, cujos
objetivos são:
I.

Ampliar a arborização urbana e a permeabilidade do solo nos espaços públicos e nas áreas
livres de lazer, melhorando o microclima e a drenagem do entorno; e

II.

Viabilizar projetos voltados à conexão dos espaços livres, com foco no pedestre e no
ciclista;

III.

Implantar projetos sociais de apropriação do espaço urbano, que aliem atividades escolares,
da terceira idade, além de cooperação público‐privada, como Projeto Hortas Urbanas e
Adote uma Praça.

Página 6 de 28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
LEI Nº 4.245 – 27-07-1960 – CNPJ nº 75.845.529/0001-05

TÍTULO III
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 15 -

Ficam estabelecidos parâmetros urbanísticos para as Zonas Urbanas, com

vistas a controlar e dirigir o uso e ocupação do solo, em conformidade com os objetivos estabelecidos
para cada unidade de planejamento de Miraselva.
Art. 16 I.

O conjunto de parâmetros é dividido em:

Ocupação do solo, com destaque para o estabelecimento de:
a)

Dimensões mínimas de lotes e testadas;

b)

Coeficiente de aproveitamento, utilizado como indicador para controle das densidades
construtivas e demográficas, definido conforme a disponibilidade de serviços públicos e
infraestrutura; e

c)

Taxa de permeabilidade, com objetivo de melhorar a qualidade ambiental, a infiltração
da água nos lotes e o microclima.

II.

Uso do solo: com a definição das categorias de usos permitidas no município, de acordo
com o nível de incomodidade ao residencial e com o zoneamento estabelecido.

CAPÍTULO I
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 17 -

Com objetivo orientar e disciplinar a ocupação do solo de forma equilibrada e

sustentável no território de Miraselva, ficam estabelecidos os seguintes parâmetros:
I.

Dimensão do lote: área indicada pela testada (dimensão mínima da frente do lote) e área
mínima do lote, a partir da qual não poderá haver desmembramento ou subdivisão;

I.

Afastamento das divisas: menor distância estabelecida entre a edificação e a divisa do lote
onde se situa, podendo ser lateral ou de fundos;

II.

Recuo do alinhamento predial: distância mínima entre a edificação e o alinhamento predial
para o logradouro público;
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III.

Coeficiente de Aproveitamento (CA): índice que, multiplicado pela área do lote, determina
a área líquida edificada admitida no lote/gleba;

IV.

Taxa de Ocupação (TO): relação percentual entre a projeção do perímetro total da(s)
edificação(ões) no terreno e a área do lote;

V.

Taxa de Permeabilidade (TP): relação percentual entre a área mínima permeável do lote e
área total do mesmo, permitindo a infiltração de água no solo;

VI.

Gabarito: altura máxima da edificação, calculada pela distância entre o piso térreo e o ponto
mais alto da cobertura; e

VII.

Vagas de Estacionamento: quantidade de espaços destinados a estacionar e guardar veículos
dentro de uma edificação ou no terreno.
Parágrafo único - O Anexo II – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para o

Zoneamento Urbano de Miraselva detalha os parâmetros de ocupação permitidos por zona,
conforme dispõe esta lei.

Art. 18 -

A divisão de terras, na área urbana, deverá respeitar as normas estabelecidas

pela Lei Municipal de Parcelamento do Solo e demais legislações estaduais e federais.
Art. 19 -

O computo da taxa de permeabilidade (TP) considerará, além das áreas

gramadas:
I.

Piso semipermeável, podendo este ser vazado que permita o plantio de forração, em no
mínimo 50% da área deste; e

II.

Piso drenante que, por sua constituição e forma de instalação, não promova a
impermeabilização total do solo, permitindo a infiltração de água.
Art. 20 -

Para o cálculo da Taxa de Ocupação (TO) e do Coeficiente de Aproveitamento

(CA), serão consideradas como áreas não computáveis:
I.

Área construída em subsolo, destinada exclusivamente a garagem particular;
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II.

Área construída destinada a equipamentos eletromecânicos da edificação, tais como, caixa
d’água, bombas hidráulicas, depósito de lixo e instalação de ventilação, ar condicionado e
caixa de máquina e elevador;

III.

Área construída na cobertura da edificação, destinada exclusivamente a usos de recreação e
lazer, em um único pavimento, com área máxima de 1/3 (um terço) do pavimento que lhe é
imediatamente inferior salvo restrição imposta pelo empreendedor e as características da
zona de uso; e

IV.

Área de piscinas, que além de não serem computadas para efeito de cálculo do coeficiente
de aproveitamento e da taxa de ocupação, também não serão exigidos os recuos e
afastamentos mínimos.
Art. 21 -

I.

Na área livre resultante do recuo do alinhamento predial fica definido que:

São permitidos beirais, marquises e outros elementos em balanço, desde que sua área não
ultrapasse a 20% (vinte por cento) da área livre do recuo;

II.

São permitidas sacadas em balanço, desde que não ultrapasse a 20% (vinte por cento) do
recuo;

III.

IV.

A construção de abrigo para carro é permitida, desde que:
d)

A área não seja superior a 15,00m² em lotes de área menor ou igual a 150,00m²;

e)

Seja aberto, em pelo menos duas de suas faces; e

f)

Não se utilize estrutura em concreto armado na sua construção;
As áreas dos elementos permitidos não serão computadas no cálculo do coeficiente de
aproveitamento e na taxa de ocupação; e

V.

A área do recuo do alinhamento predial em nenhuma hipótese poderá ser ocupada por
construções em subsolo.
Art. 22 -

No computo do gabarito, em metros, será desconsiderado equipamentos

eletromecânicos situados na cobertura da edificação, tais como, caixa d’água, bombas hidráulicas,
instalações de ventilação, ar condicionado e caixa de máquina de elevador.
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Art. 23 I.

São consideradas áreas non aedificandi:

Faixa 15 (quinze) metros da Rodovia PR-534, para cada lado a partir do eixo da pista,
conforme dispõe o Art. 4º da Lei Federal nº 6.766/79;

II.

Áreas de Preservação Permanente, conforme descrito a seguir:
a)

No entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, em qualquer que seja sua situação
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

b)

Faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, sendo a faixa mínima de Área de
Preservação Permanente (APP) gerada variável conforme tabela
Largura do curso d'água

APP gerada (m)

Até 10m

30

De 10 a 50m

50

De 50 a 200m

100

De 200 a 600m

200

Mais que 600

500

CAPÍTULO II
PARÂMETROS DE USO DO SOLO
Art. 24 -

As atividades permitidas no município deverão respeitar o nível de

incomodidade à vizinhança, ficando classificadas nas seguintes categorias de uso:
III.

Residencial (R): destinada à moradia de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos; e

IV.

Não Residencial (nR): compreendem as atividades não residenciais de comércio, prestação
de serviços, industriais, institucionais e aos demais usos rurais e urbanos, os quais geram
incômodo ao uso residencial e tem como referência sua natureza e parâmetros de
incomodidade e sustentabilidade.
Art. 25 -

Para efeitos desta lei, o uso Residencial (R) subdivide-se em:
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I.

Residencial unifamiliar (R1): caracterizada pela existência de uma única unidade
habitacional no lote; e

II.

Residencial multifamiliar horizontal (R2): compreende conjunto residencial, constituído
horizontalmente em condomínio de casas ou lotes, sob a forma de unidades isoladas entre
si, com acesso independente para cada unidade habitacional por via particular de circulação
de veículos ou de pedestres, internas ao conjunto; e

III.

Residencial multifamiliar vertical (R3): compreende as edificações ou conjuntos de
edificações, de um ou mais pavimentos, construídos verticalmente, em um mesmo lote e
sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais, seguindo as
definições da Lei Federal nº 4.591/64.
Art. 26 -

I.

Para efeitos desta lei, o uso Não Residencial (nR) subdivide-se em:

Comércio e Prestação de Serviços 1 (CS1) Atividades varejistas de comércio ou serviços,
vicinais e de pequeno porte, destinadas à utilização imediata e cotidiana, não geradoras de
níveis significativos de incomodidade, compatíveis com o uso residencial;

II.

Comércio e Prestação de Serviços 2 (CS2): Atividades atacadista ou varejista de médio e
grande porte, de utilização rotineira ou não, destinado ao abastecimento de produtos e
serviços em volume considerável, com níveis toleráveis de incomodidade e impactos mais
significativos sobre o sistema viário, passíveis de compatibilização com o uso residencial;

III.

Comércio e Prestação de Serviços 3 (CS3): Atividades atacadista ou varejista de comércio
ou prestação de serviços especializados e de localização restrita, destinados ao atendimento
de maior escala (municipal ou mesmo regional), que em razão da natureza das atividades
desenvolvidas, porte e abrangência são potencialmente geradores de impacto urbanístico ou
ambiental, podendo necessitar áreas específicas para sua implantação ou mesmo
confinamento, bem como análise especial dos órgãos competentes;

IV.

Industrial 1 (I1): Atividades industriais de pequeno porte (que podem ser realizadas na
própria residência do morador), compatível com o uso residencial, não incômodas ao
entorno no que diz respeito aos níveis de incomodidade ambiental (ruído, de vibração,
poluição ambiental, disposição de resíduos sólidos e efluentes) e com baixo impacto ao
sistema viário;
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V.

Industrial 2 (I2): Atividades industriais realizadas em estabelecimentos que impliquem na
fixação de padrões específicos no que diz respeito aos níveis de incomodidade ambiental e
passíveis e compatibilização com o uso residencial (ruído, de vibração, poluição ambiental,
disposição de resíduos sólidos e efluentes), ou que necessitem de características
diferenciadas de ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços
urbanos etc.;

VI.

Industrial 3 (I3): Atividades industriais não compatíveis com o uso residencial, cujo
funcionamento pode gerar: o intenso fluxo de veículos e impactos mais significativos ao
sistema viário, níveis mais severos de incomodidade ambiental (ruído, de vibração,
poluição ambiental, disposição de resíduos sólidos e efluentes), necessidade de áreas com
características diferenciadas quanto à ocupação do lote, acesso e localização, podendo
resultar em alguns casos, na necessidade de avaliações prévias e estudos específicos de
impacto, contendo a obrigatoriedade de medidas mitigadoras e/ou compensatória;

VII.

Institucional/ Comunitário (IC): Espaços, estabelecimentos ou instalações (públicas ou
privadas) destinadas às atividades de lazer e recreação, prática esportiva, atividades
culturais e educacionais, associativas, de assistência social e de saúde; e

VIII.

Rural (Ru): Usos rurais ou extrativistas diversificados. Admite-se ainda uso e atividades de
turismo, lazer, ambientais e pesquisa desde que devidamente autorizadas pelos órgãos
competentes.
§ 1º - A descrição dos usos não residenciais consta no Anexo III – Descritivo categoria de

uso não residencial.
§ 2º - O uso Institucional e Comunitário (IC) será permitido em qualquer zona (exceto ZDE),
podendo demandar para os estabelecimentos de maior porte ou geradores de maiores níveis de
incomodidade ambiental e sobrecarga no sistema viário, a necessidade de estudos e análises prévias
específicas.
§ 3º - Os casos omissos e específicos da norma de uso do solo deverão ser analisados pelo
Conselho Municipal da Cidade (ConCid).
Art. 27 -

A instalação de obra ou atividade, potencialmente geradora de grandes

modificações no espaço urbano e meio ambiente, dependerá da aprovação do Conselho Municipal da
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Cidade (ConCid), que deverá exigir Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), nos moldes da legislação
específica.
Parágrafo único – Consideram-se obras ou atividade potencialmente geradoras de grandes
modificações no espaço urbano:
I.

Edificações residenciais, com área computável superior a 4.000 m² (quatro mil metros
quadrados);

II.

Edificações destinadas a outro uso, com área da projeção da edificação superior a 3.000 m²
(três mil metros quadrados);

III.

Conjuntos de habitações com número de unidades maior ou igual a 150 (cento e
cinquenta);

IV.
V.
VI.

Parcelamento do solo com área superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados);
Cemitérios e crematórios; e
Exploração mineral.

TÍTULO IV
RESPONSABILIDADES, INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 28 -

A Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Infraestrutura é

responsável por:
I.

Fiscalizar e o monitorar o cumprimento dos parâmetros urbanísticos estabelecidos no
Anexo II – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para o Zoneamento Urbano de
Miraselva quanto ao uso e ocupação do solo; e

II.

Estruturar e gerenciar o canal de recebimento de denúncias e reclamações quanto às
infrações de uso e ocupação do solo.
§ 1º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Infraestrutura

indeferir a renovação ou cassar o alvará que eventualmente for concedido sem a observância das
normas estabelecidas nesta lei.
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§2º - A fiscalização é de responsabilidade do Poder Executivo e de todos os moradores
locais, que poderão pronunciar-se através de denúncia, no exercício de sua cidadania.
§ 3º - Responde, solidariamente, pelo empreendimento ou atividade exercida o proprietário,
o responsável legal pelo imóvel, o possuidor e aquele praticar a infração.
Art. 29 I.

Ficam definidas as seguintes infrações à norma de uso e ocupação do solo:

Desenvolver atividade econômica não residencial sem a licença de funcionamento de
atividade ou com a licença autorizada para categoria de uso diferente daquela constante de
respectiva licença;

II.

Construir edificação em desacordos aos parâmetros urbanísticos de ocupação do solo
definidos para zona em que se insere;

III.

Modificar o uso e/ou os parâmetros de uma edificação, incluindo as vagas obrigatórias,
parcial ou integralmente, sem autorização e verificação da permissividade pelo poder
público; e

IV.

Provocar danos ambientais e/ ou ao ambiente construído (equipamentos, benfeitorias
públicas, infraestrutura urbana) durante a implantação de empreendimentos, instalação de
atividades, ou ainda durante sua operação.
Art. 30 -

Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, Administração e

Infraestrutura, serão aplicadas as seguintes penalidades quanto a não observância dos regramentos, as
quais deverão ser devidamente justificadas quando de sua aplicação:
I.

Notificação, determinando a imediata regularização da situação em prazo fixado pela
autoridade competente, devendo o responsável prestar esclarecimentos sobre as soluções
aplicadas, no prazo estabelecido;

II.

Caso a infração não seja regularizada, o responsável será intimado ao pagamento de multa
no valor de 30 UFIM (Unidade Fiscal de Miraselva), determinando a imediata
regularização da situação em 30 dias corridos ou prazo a ser fixado pela autoridade
competente, devendo o responsável prestar esclarecimentos sobre as soluções aplicadas, no
período estabelecido;
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III.

Se persistir, uma segunda autuação deve ser feita, sendo que a multa deve equivaler ao
dobro da primeira, junto com uma nova intimação determinando a imediata regularização
da situação;

IV.

Após 30 dias corridos da segunda autuação, uma terceira deve ocorrer, com multa no triplo
da primeira seguida por:
a)

Interdição imediata dos usos ou atividades contrários aos dispositivos desta lei com a
cassação do Alvará de Funcionamento; ou

b)

Embargo sumário da obra ou edificação iniciada sem aprovação prévia da autoridade
competente, ou em desacordo com os termos do projeto aprovado (cassação do Alvará
de Construção ou Regularização) ou com as demais disposições desta lei; e

V.

Caso a irregularidade não seja sanada pelo interessado nos prazos estabelecidos, propõe-se
a demolição de obra.
Parágrafo único - Ao infrator ou responsável que cometer nova infração da mesma natureza

da cometida anteriormente, deverá ser aplicada multa em dobro, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 31 -

Os processos de licenciamento de obras e edificações, protocolados até a data

de publicação desta Lei, sem despacho decisório serão apreciados integralmente de acordo com a
legislação em vigor à época do protocolo, exceto sob manifestação do interessado pelo enquadramento
nos termos da presente lei.
Parágrafo único - Os projetos autorizados perderão sua validade se as obras não forem
iniciadas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir da data do Alvará de Construção.
Art. 32 -

Os usos das atuais edificações serão mantidos, desde que autorizados pelo

município e protocolados nos órgãos competentes até a data da vigência desta lei.
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Art. 33 -

As diretrizes das consultas prévias, expedidas anteriormente à data da

publicação desta lei, e que não resultaram em projeto protocolado até a data de aprovação desta lei,
terão validade de 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição.
Art. 34 -

As descrições dos limites das zonas, constantes no mapa anexo desta lei,

poderão ser modificadas por legislação municipal, sempre que necessárias, respeitando o
macrozoneamento estabelecido pelo Plano Diretor e mediante aprovação do Conselho Municipal da
Cidade (ConCid).
Art. 35 -

Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei, em especial a

Lei Municipal nº 440/2010, que dispõe sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural do
Município de Miraselva e dá outras providências.
Art. 36 -

Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

Miraselva, ____ de__________de 2022

ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Página 16 de 28

450500,000000

451000,000000

7460500,000000

7460500,000000

7461000,000000

450000,000000

7461000,000000

449500,000000

.
Av

PR
534

$
+

st
re
o
Fl

o
óp

lis

Rua Ernesto Maetiazi

ZEL

Rua Tizziani Camilotti

Rua Dom Pedro II

ZEIS

Rua Deputado
Olavo Ferreira

ZEU

Ru
aA
rl i n
do

Rua Quinze de Novembro

Ara
li

Rua Sete de Setembro

PR
534

7460000,000000

7460000,000000

$
+
Av. Dona Madalena
ZPR

ZDE

Rua Minas Gerais

Rua São Paulo

ZUI

Rua Paraná

Rua Tancredo Neves

7459500,000000

7459500,000000

Rua Bahia

449500,000000

Referências Locacionais

Perímetro Urbano Proposto

Sistema Viário

Rodovia Pista Simples
Estradas Municipais
Arruamento

Hidrografia

Curso d'água

Massa d'água

Zoneamento Urbano

450000,000000

Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDE
Zona de Espaços Livres - ZEL

Zona de Expansão Urbana - ZEU
Zona de Uso Institucional - ZUI

FONTE DOS DADOS:
IAT, 2020. Limite Municipal.
IAT, 2020. Rede Hidrográfica OTTOCODIFICADA
do Estado do Paraná.
IAT, 2020. Uso e Ocupação da Terra (área construída)
DER, 2019. Rodovias.
IBGE, 2019. Faces de Logradouros.

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS

±

Corredor de Uso Diversificado - CUD

Macrozoneamento

Macrozona de Conservação do Ambiente Natural - MZCAN

Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável - MZDRS

0

0,03 0,06

451000,000000

Macrolocalização

ELABORAÇÃO DO PDM:

Região Metropolitana de Londrina - RML
MS

SP

SP

SP

PR
SC

Zona Predominantemente Residencial - ZPR

Macrozona de Proteção Urbana - MZPU

450500,000000

Miraselva

PROJETO:

Revisão do Plano Diretor de Miraselva
TÍTULO:

0,12

Km
0,18

Sistema de Coordenadas UTM
SIRGAS 2000 - F22S

GEOPROCESSAMENTO:

Zoneamento
FORMATO:

A1

ESCALA:

1:3.000

DATA:

04/10/2021

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
LEI Nº 4.245 – 27-07-1960 – CNPJ nº 75.845.529/0001-05

ANEXO II – PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA O ZONEAMENTO URBANO DE MIRASELVA

Zoneamento

Zona
Predominantement
e Residencial (ZPR)

Descrição
Corresponde à área urbana
consolidada, caracterizada
pela forte presenta do uso
residencial, com pontos
isolados de comércio e
serviços e alto índice de
atendimento de água, coleta de
resíduos sólidos e iluminação
pública

Usos
Permitidos
(1)

Dimensões do lote
Área
(m²)

Testada
(m)

Recuo
(m)

Afastamento (m) (3)
CA
Lateral

TO

TP

Fundo

Gabarito
(m)

Vagas (2)

R1
1 vaga /U.H
R2
200

10

3,00

1,50

1,50

1

60%

25%

7

CS1

1vaga/150m²
de área
construída

IC

R1
Zona de Especial
Interesse Social
(ZEIS)

Composta por área vazia
localizada no Perímetro
Urbano, destinada à
implantação de EHIS

1 vaga /U.H
R2
140

7

3,00

1,50

1,50

1

60%

25%

7
1vaga/150m²
de área

CS1

construída

IC

Zona de
Desenvolvimento
Econômico (ZDE)

Abrange as áreas urbanas
destinadas à manutenção
expansão, incentivo e
desenvolvimento de atividades
econômicas geradoras de
maiores incômodos ao uso
residencial

CS2
CS3
I1

250

8

3,00

I2
I3
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Zoneamento

Descrição

Usos
Permitidos
(1)

Dimensões do lote
Área
(m²)

Testada
(m)

R1
Corredor de Uso
Diversificado
(CUD)

Composto pelas principais
vias do município, as quais se
constituem tanto como eixos
de entrada da cidade quanto
como corredores comerciais e
de equipamentos públicos

Afastamento (m) (3)
CA
Lateral

TO

TP

Fundo

R3
200

10

CS2

1,50

1,5

60%

25%
7

IC

Zona de Expansão
Urbana (ZEU)

Zona de Uso
Institucional (ZUI)

Zona de Espaços
Livres (ZEL)

(1)

Abrange as áreas urbanas
destinadas à manutenção
expansão, incentivo e
desenvolvimento de atividades
econômicas geradoras de
maiores incômodos ao uso
residencial
Englobam as atividades da
administração pública e as
atividades religiosas
Compreende os espaços
públicos e áreas livres de
lazer, com a predominância de
elementos naturais e/ou alta
permeabilidade do solo

Vagas (2)

1 vaga /U.H

14
1,50

N/A

I1

Gabarito
(m)
7

3,00
(4)

R2
CS1

Recuo
(m)

R1

1vaga/150m²
de área
construída

1 vaga /U.H

R2
CS1

200

10

3,00

1,50

1,50

1

60%

25%

7

200

10

3,00

1,50

1,50

1,5

60%

25%

7

I1
IC

IC

1vaga/150m²
de área
construída
1vaga/150m²
de área
construída

Usos permitidos:
o Usos de interesse público, voltados para os equipamentos comunitários e para os serviços urbanos de micro e macrodrenagem
o Atividades de lazer, recreação e esportes, compatíveis com a manutenção e a recuperação ambiental
o Atividades de educação ambiental e estudos científicos, a partir do aproveitamento da infraestrutura instalada e da aproximação
destas áreas com o contexto da cidade
o Atividades de conservação de mata e cultivo de mudas de espécies nativas, inclusive decorrentes de compensação ambiental
Para ZEL, não se aplicam parâmetros de ocupação

É admitida mais de uma categoria de uso no mesmo lote, desde que permitido pelo zoneamento;
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(2)
Nos casos envolvendo unidades industriais, comerciais e de prestação de serviços, concentradoras de grande volume de tráfego, poderá ser exigido uma área
maior de estacionamento, conforme parecer da Prefeitura Municipal;
(3)
Afastamento lateral e/ou de fundo obrigatório sempre que houver abertura destinada à iluminação e/ou ventilação natural;
(4)
Nos imóveis que incidem a CUD, o recuo frontal não será obrigatório no caso de edificações que apresentarem uso misto (residencial e não residencial);
(5)
U.H.: Unidade Habitacional;
(6)
CA: Coeficiente de Aproveitamento.
(7)
TO: Taxa de Ocupação;
(8)
TP: Taxa de Permeabilidade;
(9)
N/A: Não se aplica.
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ANEXO III – DESCRITIVO CATEGORIA DE USO NÃO RESIDENCIAL
Categoria

Subcategoria
Uso

Código

CS1

Descrição
Atividades varejistas de comércio ou serviços, vicinais e de
pequeno porte, destinadas à utilização imediata e cotidiana,
não geradoras de níveis significativos de incomodidade,
compatíveis com o uso residencial
Atividades atacadista ou varejista de médio e grande porte,
de utilização rotineira ou não, destinado ao abastecimento

Não Residencial:
compreendem as atividades

CS2

não residenciais de comércio,
prestação de serviços,

Comércio e
Prestação de

industriais, institucionais e aos

Serviços

de produtos e serviços em volume considerável, com níveis
toleráveis de incomodidade e impactos mais significativos
sobre o sistema viário, passíveis de compatibilização com o
uso residencial

Listagem das atividades
Mercados, padarias, cabelereiros, petshop, farmácias, oficinas de costuras,
sorveteria, livrarias, consultórios isolados,
pequenos escritórios, lotéricas,
consultórios isolados, dentre outros
Supermercados,

centros

comerciais,

agências bancárias, despachantes, bares,
lojas de eletrodomésticos e vestuários,
materiais industrializados para construção
civil, pousadas e hotéis, academias,
clínicas e ambulatórios, borracharia,
autoescola

demais usos rurais e urbanos,
os quais geram incômodo ao

Atividades atacadista ou varejista de comércio ou prestação
de serviços especializados e de localização restrita,

uso residencial e tem como
referência sua natureza e

destinados ao atendimento de maior escala (municipal ou
mesmo regional), que em razão da natureza das atividades

Agências de carga e logística, posto de

desenvolvidas, porte e abrangência são potencialmente

abastecimento, depósitos, hipermercados,

geradores de impacto urbanístico ou ambiental, podendo
necessitar áreas específicas para sua implantação ou

casas de espetáculo, oficinas e autopeças

parâmetros de incomodidade e
sustentabilidade

CS3

mesmo confinamento, bem como análise especial dos
órgãos competentes

Industrial

I1

Atividades industriais de pequeno porte (que podem ser

Malharias, tapeçarias, manufatura de

realizadas na própria residência do morador), compatível
com o uso residencial, não incômodas ao entorno no que

bijuterias, produção artesanal, acessórios
de decorações, panificadoras, preparação

diz respeito aos níveis de incomodidade ambiental (ruído,

de alimentos, dentre outros
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Categoria

Subcategoria
Uso

Código

Descrição

Listagem das atividades

de vibração, poluição ambiental, disposição de resíduos
sólidos e efluentes) e com baixo impacto ao sistema viário

I2

I3

Atividades industriais realizadas em estabelecimentos que

Alimentícias, cozinhas industriais,

impliquem na fixação de padrões específicos no que diz
respeito aos níveis de incomodidade ambiental e passíveis

torrefação de café, funilarias, serralherias,
tornearias, movelarias e marcenarias,

de compatibilização com o uso residencial (ruído, de
vibração, poluição ambiental, disposição de resíduos

madeireiras, carpintarias, gráficas,
estamparias e serigrafias, calçadistas,

sólidos e efluentes), ou que necessitem de características
diferenciadas de ocupação do lote, de acesso, de

vestuário e acessórios em couro,
atividades correlatas, depósito de material

localização, de tráfego, de serviços urbanos etc.

reciclável, dentre outros

Atividades industriais não compatíveis com o uso
residencial, cujo funcionamento pode gerar: o intenso fluxo

Coloríficos, celuloses, serrarias e

de veículos e impactos mais significativos ao sistema

tratamento de madeiras, cerâmicas,

viário, níveis mais severos de incomodidade ambiental
(ruído, de vibração, poluição ambiental, disposição de

engenhos e cerealistas, marmorarias,
destilarias, metalúrgicas, fundições,

resíduos sólidos e efluentes), necessidade de áreas com
características diferenciadas quanto à ocupação do lote,

químicas e derivadas, frigoríficos, usinas
de reciclagem de resíduos sólidos,

acesso e localização, podendo resultar em alguns casos, na
necessidade de avaliações prévias e estudos específicos de

artefatos de cimento ou amianto,
compostos e laminados em madeira,

impacto, contendo a obrigatoriedade de medidas

fábrica de rações, químicas, dentre outros

mitigadoras e/ou compensatória
Institucional/
Comunitário

IC

Espaços, estabelecimentos ou instalações (públicas ou

Estabelecimentos de assistência social,

privadas) destinadas às atividades de lazer e recreação,
prática esportiva, atividades culturais e educacionais,

educação, saúde, áreas de recreação,
espaços esportivos, sedes esportivas,

associativas, de assistência social e de saúde

piscinas públicas, museus, sedes culturais,
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Categoria

Subcategoria
Uso

Código

Descrição

Listagem das atividades
sociedades culturais, teatros, bibliotecas e
arquivos públicos, casas de culto e
templos religiosos, cemitérios, dentre
outros
Atividades de agricultura e pecuária,
silvicultura, apicultura, viveiros e abate de
animais, produção de plantas, produção de

Usos rurais ou extrativistas diversificados. Admite-se ainda
Rural

Ru

uso e atividades de turismo, lazer, ambientais e pesquisa
desde que devidamente autorizadas pelos órgãos
competentes

mudas e sementes, agroindústria,
piscicultura, pesque e pague, produção de
húmus, serviços de lavagem de cereais e
de hortifruti, olarias, atividades de
extração vegetal devidamente autorizadas
pelos órgãos competentes, dentre outros /
Camping, hotel fazenda, pousadas, SPAs,
clubes de campo, haras, dentre outros
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ANEXO IV – DEFINIÇÕES
ALINHAMENTO PREDIAL - linha divisória entre o terreno e o logradouro público.
ÁREA CONSTRUÍDA- somatório de toda área coberta, projetada em plano horizontal, de
cada pavimento de uma edificação, com exceção das saliências, beiral e/ou marquise, nos termos desta
lei.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)- é uma área protegida, coberta ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
ÁREA INSTITUCIONAL- área destinada à instalação de edificações e/ou equipamentos
públicos comunitários.
ÁREAS DE LAZER- área pública destinada à implantação de equipamentos de lazer como
quadras, praças, campos de jogos, "playgrounds", parques e áreas de convívio com adequação
paisagística.
ÁREAS NON AEDIFICANDI - área de terra onde é vedada a edificação de qualquer
natureza.
ÁREAS PROTEGIDAS- áreas, cobertas ou não por vegetação nativa, que exercem função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo ou assegurar o bem-estar das populações
humanas.
ÁREA VERDE - área livre de caráter permanente, de propriedade pública ou privada, com
vegetação natural ou resultante de plantio, indisponíveis para construção imobiliária, destinados aos
propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos
hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.
ATIVIDADE- uso de um prédio ou de um espaço físico para moradia, negócios, indústria,
entre outros.
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COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)- índice que multiplicado pela área total do
lote resulta na área máxima de construção permitida, determinando o potencial construtivo do lote.
CONDOMÍNIO- São edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos,
horizontal ou vertical, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins
residenciais ou não residenciais, e constituindo-se, cada unidade, por propriedade autônoma nos
termos da Lei Federal nº. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e alterações posteriores.
EQUIPAMENTOS URBANOS, SOCIAIS OU COMUNITÁRIOS- são imóveis destinados a
serviços públicos de uso coletivo, que integram as políticas públicas de diferentes setores, tais como
educação, saúde, cultura, esporte, lazer e similares, voltados à efetivação e universalização de direitos
sociais.
ESTACIONAMENTO- espaço de parada para veículos automotores.
FAIXA DE ROLAMENTO- parte da via utilizada para a circulação de veículos, identificada
por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas ou aos canteiros centrais.
GABARITO- é a altura máxima da edificação, calculada pela distância entre o piso térreo e
o ponto mais alto da cobertura.
GERAÇÃO DE TRÁFEGO- trata-se do impacto causado por empreendimentos em função
do estacionamento e da concentração das pessoas, ou devido à operação e atração de veículos pesados.
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)- é aquela destinada ao atendimento das
famílias de baixa renda, podendo ser de promoção pública ou privada, com unidade habitacional tendo
no máximo um sanitário e uma vaga de garagem.
IMPACTO- alteração da condição urbanística claramente perceptível em relação à situação
anterior a esta incidência.
INFRAESTRUTURA URBANA- são as instalações que contemplam equipamentos de
abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica,
gás canalizado, transporte e outros de interesse público.
LOTE MÁXIMO- dimensão máxima permitida para o lote.
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MALHA VIÁRIA- é o conjunto de vias do município, classificadas e hierarquizadas de
acordo com os padrões estabelecidos na Lei.
MOBILIDADE- é a medida da capacidade de um indivíduo se locomover, utilizando‐se
tanto da infraestrutura instalada como dos meios de transporte à disposição.
PAISAGEM URBANA- maneira em que prédios, ruas, edifícios, veículos automotores,
sinalizações de trânsito, além de elementos naturais, se organizam dentro do perímetro urbano.
PASSEIO- parte da via em nível diferente da pista, reservada ao trânsito de pedestres
(excepcionalmente aos ciclistas) e à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros
fins.
PERÍMETRO URBANO: limite entre área urbana e área rural.
PORTE DO EMPREENDIMENTO- incomodidade causada em função do porte do
empreendimento que será instalado, considerando-se, para este enquadramento, a área construída de
edificação.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais
da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
TAXA DE OCUPAÇÃO (TO)- relação percentual entre a projeção do perímetro total da
edificação no terreno e a área do lote.
TAXA DE PERMEABILIDADE (TP)- relação percentual entre área mínima permeável,
permitindo assim infiltração de água no solo do lote, e área total do lote.
TESTADA MÍNIMA- dimensão mínima da frente do lote.
UFIM – Unidade Fiscal de Miraselva.
U. H.- Unidade habitacional.
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO- espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais,
com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras
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significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território
nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente.
URBANIZAÇÃO- qualquer forma de parcelamento do solo que implique em loteamento,
desmembramento, desdobro, unificação ou empreendimento em regime condominial.
USO MISTO- é a utilização da mesma via, do mesmo bairro, do mesmo loteamento, do
mesmo lote ou da mesma edificação por mais de uma categoria de uso.
USO NÃO RESIDENCIAL- compreende as atividades de comércio e serviços, industriais e
institucionais.
USO RESIDENCIAL- destinado à habitação.
VAGAS DE ESTACIONAMENTO- quantidade de espaços destinados a estacionar e
guardar veículos dentro de uma edificação ou no terreno, vinculada ao tipo de uso ou atividade.
VAZIOS URBANOS- Lotes ou glebas de terra inseridos na área urbana dotadas, ou não, de
infraestrutura e equipamentos sociais e que não cumprem a função social.
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LEI COMPLEMENTAR Nº __ DE ___ DE ___________ DE 2022.
SÚMULA: Dispõe sobre a Lei de Parcelamento do Solo para fins Urbanos
e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - A presente lei destina-se a disciplinar os projetos de parcelamento do solo para fins
urbanos no município de Miraselva, atendendo aos princípios estabelecidos no Plano Diretor
Municipal, ao disposto na legislação federal e estadual, em especial nas Leis Federais nº 6.766/1979,
nº 9.785/1999 e nº 14.285/2021, e demais disposições sobre a matéria, complementadas pelas normas
específicas de competência municipal.
Art. 2º - Esta lei tem como objetivos:
I. Orientar o projeto e execução de qualquer empreendimento que implique parcelamento do
solo para fins urbanos em Miraselva;
II. Prevenir a instalação ou expansão de assentamentos urbanos em áreas inadequadas;
III. Evitar a comercialização de lotes inadequados às atividades urbanas;
IV. Assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da comunidade
nos processos de parcelamento do solo para fins urbanos.
Art. 3º - O parcelamento do solo será admitido apenas nas áreas urbanas, definidas na Lei
Municipal do Perímetro Urbano, e somente será aprovado quando contíguo à malha urbana existente.
Art. 4º - O parcelamento do solo poderá ser feito mediante loteamento, desmembramento,
desdobro e remembramento.
§ 1º - Para efeitos desta lei, ficam definidos:
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I.

Loteamento é a divisão da gleba em lotes, destinados à edificação, com abertura de
novas vias de circulação ou prolongamento, modificação ou ampliação do arruamento
existente, subdividindo-se em: loteamento aberto; loteamento de acesso controlado;
condomínio de lotes;

II.

Desmembramento é a subdivisão de glebas em, no mínimo, três lotes, destinadas à
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na
abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou
ampliação dos elementos viários já existentes;

III.

Desdobro é parcelamento que resulta em apenas dois lotes, a partir de um já existente e é
produto de loteamento ou desmembramento anteriormente aprovado;

IV.

Remembramento é a soma das áreas de duas ou mais glebas ou lotes, para a formação de
novas unidades, condicionadas aos imóveis, objetos da ação, pertencerem ao mesmo
proprietário;

V.

Gleba é a porção de terra sem edificação que ainda não foi parcelada nem utilizada para
fins urbanos; e

VI.

Lote é o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices
urbanísticos definidos pelo zoneamento incidente.
§ 2º - Todas as modalidades de parcelamento do solo deverão respeitar parâmetros para

dimensionamento mínimo dos lotes definidos pelo zoneamento urbano, conforme estabelece a Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo.
Art. 5º - Com base na Lei Federal nº 6.766/79, não serão permitidos parcelamentos do solo
para fins urbanos:
I. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para
assegurar o escoamento das águas e sem restrições ambientes;
II. Em terrenos situados em nascentes, corpos d’água, fundos de vale e nas demais Áreas de
Preservação Permanente, conforme disciplina o Código Florestal (Lei Federal nº
12.651/2012), essenciais para o equilíbrio ambiental, escoamento natural das águas e
abastecimento público;
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III. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que
sejam previamente saneados;
IV. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento);
V. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, podendo a
Prefeitura Municipal exigir laudo técnico e sondagem sempre que achar necessário;
VI. Em áreas onde a poluição impeça condições sanitárias; e
VII. Em áreas onde houver proibição para empreendimentos de caráter urbano, em virtude de
normas de proteção do meio ambiente ou do patrimônio paisagístico, ecológico, turístico,
artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou espeleológico.
Parágrafo único - A Prefeitura Municipal deverá especificar os estudos técnicos a serem
apresentados pelo empreendedor, necessários à comprovação da observância dos condicionantes
derivados do caput.

CAPÍTULO II
ÁREAS DESTINADAS AO USO PÚBLICO
Art. 6º - As glebas, objeto de parcelamento do solo, deverão reservar os seguintes
percentuais de áreas públicas:
I.

10% (dez por cento) para a área institucional, destinado à implantação de equipamentos
comunitários, devendo ser plenamente edificável e livre de impedimentos ambientais,
em local a ser indicado pela prefeitura, a fim de contemplar as reais necessidades do
município; e

II.

15% (quinze por cento) para sistema de lazer, destinado à implantação de praças,
parques, áreas de recreação e esportivas, não podendo estar localizado em Área de
Preservação Permanente ou áreas impróprias para a ocupação.
§ 1º - As áreas indicadas no caput a serem transferidas ao município, incluindo as vias de

circulação, passarão a integrar o domínio do Município no ato do registro do loteamento, mediante
escritura pública, sem ônus para a administração municipal.
§2º - O cômputo de áreas institucionais e de lazer não poderá considerar:
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I. Faixas destinadas às Áreas de Preservação Permanente (APPs) dos corpos d’água, nos
termos da legislação federal, estadual ou municipal;
II. Reserva Legal averbada na matrícula ou inscritas no Cadastro Ambiental Rural - CAR e
aprovadas pelo órgão ambiental competente;
III. Áreas não parceláveis e não edificantes;
IV. Faixas de domínio da rodovia e faixas de servidão ao longo das linhas de transmissão de
energia elétrica;
V. Rotatórias e os canteiros centrais de avenidas;
VI. Áreas com declividade acima de 15%.
§ 3º - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde,
lazer, assistência social, segurança (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros) e outros afins.
Art. 7º - Os terrenos definidos em projeto de loteamento como área institucional ou sistema
de lazer não poderão, em qualquer hipótese, serem alterados na destinação, fim e objetivos
originalmente estabelecidos.
Art. 8º - A Prefeitura Municipal, através dos órgãos competentes, e as concessionários de
serviços públicos poderão exigir complementarmente a reserva de faixa non edificante destinada à
implantação de equipamentos urbanos de abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica,
coleta de águas pluviais, de telefonia e gás canalizado.

CAPÍTULO III
SISTEMA VIÁRIO
Art. 9º - O projeto urbanístico de parcelamento do solo para fins urbanos deve respeitar as
diretrizes viárias e as dimensões mínimas das vias estabelecidas pela Lei Municipal de Sistema Viário,
com objetivo de garantir a demanda e a conectividade da malha urbana futura com a existente,
atendendo aos seguintes parâmetros mínimos:
I.

O comprimento máximo das quadras não poderá ser superior a 200 metros, podendo as
quadras serem limitadas por Ruas, Vielas ou Sistemas de Lazer (praças, parques, áreas
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de recreação e esportivas), para que não haja prejuízo da mobilidade urbana e da
segurança viária do trânsito de pedestres e ciclistas;
II.

Excepcionalmente, admite-se a implantação de bolsão de retorno (cul-de-sac), que
deverá ter acesso por via de no máximo 100 metros de comprimento, medidos do centro
do balão de retorno até o eixo da Via Pública ou de Dispositivo de Retorno,
imediatamente anteriores, com 12 metros de largura (Via Local) e praça de retorno com
diâmetro maior ou igual a 30 metros;

III.

A seção transversal das vias será sempre horizontal, com inclinação de 2%, observando:

a)

Provisão de rede de captação de água pluvial a cada 50 metros;

b)

Rampa máxima permitida nas vias de circulação será de 10%, sendo que, em casos
excepcionais, admite-se vias com rampa máxima de 15%;

c)

Quebras de gradiente, quando não for possível situá-las nas esquinas, devem ser
suavizadas por curvas parabólicas;

d)

Implantação de arborização em, no mínimo, uma das faces, quando Vias Locais e
Coletoras, e em duas faces, quando Vias Arteriais, e uma árvore para cada lote ou no
mínimo a cada 12 metros. Deverá ser respeitada a distância mínima de 1 metro da divisa
de lote; e

e)

Nos cruzamentos das vias públicas os dois alinhamentos serão concordados por um arco,
cujo círculo deverá ter um raio mínimo de 9 metros.

IV. Os passeios públicos deverão seguir as diretrizes constantes na Lei Municipal de Sistema
Viário.

CAPÍTULO IV
FORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO
Seção I
Loteamento
Art. 10 -

Ficam estabelecidas as seguintes modalidades de loteamento:

I. Loteamento residencial: destinados exclusivamente ao uso residencial, que inclui chácaras
de recreio e sítios na área urbana;
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II. Loteamento misto: composto por lotes para fins residenciais, comerciais, de serviços,
institucionais e/ou industriais;
III. Loteamento residencial de interesse social: no qual 50% das áreas destinadas a lotes devem
ser compostas por imóveis para atender à população com renda familiar não superior a três
salários mínimos, desde que o empreendimento esteja vinculado a programas de habitação
de interesse social promovidos por órgãos do governo federal, estadual e/ou municipal;
IV. Loteamentos

empresariais:

destinados

exclusivamente

ao

uso

empresarial

(industrial/logística e outros) na Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE), nos termos
da Lei de Uso e Ocupação do Solo; e
V. Loteamento de acesso controlado: subdivisão de uma gleba em lotes para fins residenciais,
de modo a manter o controle de tráfego de veículos e de pedestres sem identificação ou
não cadastrados; e
VI. Condomínio de lotes: modalidade de condomínio em que a unidade autônoma corresponde
a um lote sobre a qual incide a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, sendo que, o
lote como um todo se mantém privado nos termos das Leis Federais nº 4.591/1964 , nº
6.766/1979 e nº 13.465/2017.
§ 1º - O interessado deverá especificar a intenção de implantação da modalidade de
loteamento no ato da solicitação do pedido de Certidão de Diretrizes Urbanísticas (CDU).
§ 2º - No caso do loteamento de acesso controlado, as áreas públicas deverão ser objeto de
Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) por tempo indeterminado, através de decreto do Poder
Executivo à Associação de Proprietários, que deverá constar no registro do loteamento no Cartório de
Registro de Imóveis, sendo responsável quanto à:
a)

Manutenção, conservação e limpeza integral das vias de circulação interna, do
calçamento à sinalização de trânsito;

b)

Serviços de manutenção e conservação do sistema de drenagem de águas pluviais;

c)

Controle de acesso às áreas fechadas do loteamento, portaria, vigilância e comunicação
externa;

d)

Despesas com o fechamento do loteamento; e
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e)

Garantia do acesso e da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas
prestadoras de serviços públicos e que zelam por segurança e bem-estar da população.

§3º - Se por razões técnicas e/ou urbanísticas for necessário intervir nos espaços públicos
sobre os quais incide a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), não caberá à associação dos
proprietários qualquer indenização ou ressarcimento por benfeitorias eventualmente afetadas.
§ 4º - O condomínio de lotes deve respeitar os parâmetros urbanísticos dispostos pela Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo, especialmente quanto ao lote mínimo, sendo que as vias e
áreas comuns internas ao fechamento são de propriedade dos titulares do lote na proporção de sua
respectiva fração ideal, conforme Art. 1.358-A do Código Civil, sendo responsáveis por:
a)

Coleta e remoção de lixo domiciliar, que deverá ser depositado na portaria, em local
apropriado, onde houver coleta pública;

b)

Obras e serviços de manutenção da infraestrutura;

c)

Instalação de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, conforme projeto
previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros;

d)

Limpeza, manutenção e conservação das vias de circulação, da pavimentação e da
sinalização de trânsito;

e)

Distribuição das correspondências e encomendas no interior do condomínio; e

f)

Implantação e manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica e
iluminação, e de abastecimento de água e esgoto sanitário, conforme projetos
previamente aprovados pelas respectivas concessionárias.

Seção II
Desmembramento
Art. 11 -

Considera-se desmembramento, para os efeitos desta lei, a subdivisão de

glebas ou lotes, destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que
não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou
ampliação dos já existentes.
§ 1º - Entende-se por desmembramento, o parcelamento que resulta a partir de 3 (três)
unidades territoriais.
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§ 2º - Os lotes resultantes de desmembramento deverão ter frente para via de circulação
oficial existente e observar as dimensões mínimas de lote previstas na zona incidente, conforme Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo.
§ 3º - Fica sob a responsabilidade do proprietário do lote resultante de desmembramento
qualquer ônus relativo à relocação de equipamentos existentes na via pública, inclusive no passeio.
Art. 12 -

Após o registro no Cartório de Registro de Imóveis do desmembramento, o

proprietário deverá encaminhar cópia da certidão de registro à Prefeitura Municipal, para alteração de
procedimento de alteração cadastral do imóvel e posterior lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Seção III
Desdobro
Art. 13 -

Considera-se desdobro, para o efeito desta lei, o parcelamento que resulta em

apenas 2 (dois) novos lotes a partir de um lote existente produto de loteamento ou desmembramento
anteriormente aprovado.
Parágrafo único - Os lotes resultantes de desdobro deverão ter frente para via de circulação
oficial existente e observar as dimensões mínimas de lote previstas na zona incidente, conforme Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo.
Art. 14 -

Após o registro no Cartório de Registro de Imóveis do desdobro, o

proprietário deverá encaminhar cópia da certidão de registro à Prefeitura Municipal, para alteração de
procedimento de alteração cadastral do imóvel e posterior lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Seção IV
Remembramento
Art. 15 -

Considera-se remembramento de glebas ou lotes a soma das áreas de duas ou

mais glebas ou lotes, para a formação de novas unidades.
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Parágrafo único - O remembramento somente será efetivado se os imóveis pertencerem ao
mesmo proprietário.
Art. 16 -

Após o registro do remembramento no Cartório de Registro de Imóveis, o

proprietário deverá encaminhar cópia da certidão de registro à Prefeitura Municipal, para alteração
cadastral do imóvel e posterior lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU.
Parágrafo único - Somente depois de efetivada a averbação do remembramento, o imóvel
poderá ser novamente objeto de desdobro e ou desmembramento se as dimensões resultantes
atenderem às disposições da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo.

CAPÍTULO V
LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS
Art. 17 -

A execução de parcelamento do solo na modalidade loteamento dependerá de

licença Prefeitura Municipal, que será concedida ao interessado ou proprietário, de acordo com as
seguintes etapas de tramitação:
I.

Consulta Prévia, com objetivo de validar a viabilidade, os requisitos urbanísticos e as
diretrizes do sistema viário;

II.

Aprovação do Projeto de Loteamento, de acordo com as diretrizes estabelecidas na
consulta prévia;

III.

Termo de Compromisso para garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura,
em formato de caução; e

IV.

Termo de Verificação de Obras (TVO).

§ 1º - Todas as etapas de tramitação, somente serão realizadas pela municipalidade mediante
os comprovantes de recolhimento de taxas municipais, estabelecidas pela legislação específica,
devendo estar anexadas ao processo juntamente aos demais documentos exigidos em cada etapa.
§ 2º - A tramitação do órgão público municipal, não dispensa a tramitação e aprovação dos
empreendimentos nas demais esferas de governo, seja Estadual ou Federal.
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§ 3º - A documentação obrigatória a ser disponibilizada pelo interessado, para cada etapa de
licenciamento de projetos de loteamento, consta no Anexo I – Documentação Obrigatória para
Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo.

Seção I
Consulta Prévia

Art. 18 -

A Consulta Prévia deve conter as restrições e condicionantes de uso e

ocupação do solo, ambientais, urbanísticas e viárias que incidem sobre a gleba/lote e que irão nortear o
desenvolvimento de qualquer projeto de ocupação urbana.
Parágrafo único - O interessado deverá protocolar a solicitação da Consulta Prefeitura na
Prefeitura Municipal, mediante a apresentação dos documentos indicados no Anexo I da presente lei.
Art. 19 -

A Consulta Prévia, emitida pela Prefeitura Municipal, deverá indicar:

I. Conexão das vias existentes ou projetadas (diretrizes viárias), indicadas na Lei Municipal
do Sistema Viário ou para atendimento da demanda futura;
II. Localização aproximada dos terrenos destinados à área institucional e ao sistema de lazer,
com priorização da continuidade das áreas verdes existentes na gleba e no seu entorno;
III. Faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não
edificáveis, em conformidade com os demais Planos Setoriais existentes;
IV. Áreas de risco, inaptas à ocupação urbana sem prévia solução; e
V. Zona(s) de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis e parâmetros
urbanísticos de ocupação e parcelamento do solo aplicáveis, conforme dispõe a Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo.
§ 1º - O prazo máximo para estudos e fornecimento da Consulta Prévia será de 90 (noventa)
dias, não sendo computado o tempo despendido na prestação de esclarecimentos pela parte
interessada.
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§ 2º - A Consulta Prévia expedida vigorará pelo prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da
data de sua expedição, período no qual deve ser solicitada a aprovação do projeto de parcelamento do
solo elaborado de acordo com as diretrizes expedidas.
§ 3º - O parecer favorável da Consulta Prévia não implica em aprovação da proposta do
loteamento.
Art. 20 -

O Poder Executivo Municipal poderá indeferir a solicitação de diretrizes, para

os casos previstos, com base nas análises de:
I.

Incompatibilidade do empreendimento com esta legislação, ou demais normas vigentes;
e

II.

Situação jurídica da gleba ou lote.
Parágrafo único - O indeferimento da solicitação de diretrizes deverá ser devidamente

justificado pela Prefeitura Municipal.

Seção II
Aprovação do Projeto de Loteamento
Art. 21 -

Em caso de prosseguimento ao projeto de loteamento, a obtenção da

Aprovação é precedida pela anexação dos documentos listados no Anexo I – Documentação
Obrigatória para Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo da presente lei.
§ 1º - O protocolo de Análise do Projeto de Loteamento deverá ser realizado na Prefeitura,
que, a qualquer momento, poderá solicitar o apoio técnico de outros órgãos ou entidades de quaisquer
esferas.
§ 2º - O deferimento terá prazo de análise de até 90 (noventa) dias.
§ 3º - Caso o projeto não atenda à algum dispositivo da presente lei, o órgão competente, a
qualquer tempo emitirá um “comunique-se” ao responsável técnico para adequação do projeto.
§ 4º - Caso a adequação do projeto seja efetuada, será iniciada nova contagem de até 60
(sessenta) dias para deferimento do projeto.
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§ 5º - A aprovação prévia terá validade de 12 (doze) meses, contados da publicação do
despacho que o aprovou.
Art. 22 -

Aprovado o projeto de loteamento e deferido o processo, a Prefeitura

Municipal expedirá o Alvará de Licença, dando publicidade por meio de portaria ou decreto.

Seção III
Termo de Compromisso
Art. 23 -

No ato do recebimento da cópia do projeto aprovado pela Prefeitura, o

interessado assinará um Termo de Compromisso, no qual se obrigará à:
I.

Executar todas as obras de infraestrutura de sua responsabilidade, nos termos desta lei e
conforme cronograma físico-financeiro apresentado;

II.

Executar as obras de consolidação e arrimo para a boa conservação das vias de
circulação, pontilhões e bueiros necessários, sempre que as obras mencionadas forem
consideradas indispensáveis à vista das condições viárias, de segurança e sanitárias do
terreno objeto de loteamento;

III.

Facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura Municipal durante a execução das obras
e serviços.

IV.

Não outorgar qualquer escritura ou compromisso de compra e venda ou compromisso
dos lotes caucionados antes de concluídas as obras previstas; e

V.

Preservar as áreas verdes existentes, bem como as de preservação permanente, sob pena
de responsabilização civil, administrativa e criminal.
Art. 24 -

Em garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura urbana

exigidos para o loteamento, nos termos desta lei, é obrigatória a prestação de caução.
§ 1º - A proposta de instrumento de garantia de execução de todas as obras de sua
responsabilidade deverá constar no Termo de Compromisso, a ser assinado pelo interessado.
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§ 2º - O instrumento de garantia de execução das obras a cargo do empreendedor, referido no
caput deste artigo, pode ser representado por:
I. Hipoteca de lotes ou unidades autônomas no próprio empreendimento, com o devido
registro na matrícula dos imóveis dado em garantia;
II. Hipoteca de outros imóveis, no mesmo município; e
III. Seguro fiança, ou similar.
§ 3º - As áreas a serem transferidas ao domínio público não poderão ser caucionadas para o
cumprimento dos dispositivos previstos nesta Lei.
§ 4º - Se a caução se der na forma de carta de fiança bancária, a mesma ficará em depósito na
conta pública indicada pelo órgão competente do Poder Executivo, contendo cláusula de correção
monetária e prazo de no mínimo o previsto no cronograma das obras acrescido de 12 (doze) meses.
§ 5º - Fica facultado ao loteador, após executados os serviços de infraestrutura básica do
loteamento (obras de terraplenagem, drenagem, guias e sarjetas e pavimentação asfáltica), requer a
liberação de 50% da garantia prestada, o que se dará através da emissão de certidão de liberação de
caução.
§ 6º - A garantia remanescente será liberada apenas quando da entrega definitiva do
loteamento devidamente concluído e da expedição do Termo de Verificação de Obras (TVO), emitido
pelo órgão municipal responsável.
Art. 25 -

A não execução das obras, dentro do prazo previsto no cronograma físico-

financeiro apresentado pelo interessado, implicará a adjudicação da caução para regularização das
obras, por parte do município, desde que justificado por procedimento técnico, e com notificação
imediata ao proprietário, respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias para defesa.
Parágrafo único - Não será permitida a aprovação de novo loteamento por parte de
proprietário ou quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas, interessadas ou envolvidas, que tenham
aprovado loteamento, cujas obras estejam com cronograma em atraso ou apresentem outro tipo de
irregularidade na execução.
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Seção IV
Termo De Verificação De Obras (TVO)
Art. 26 -

Após a execução de todas as obras do loteamento, o interessado deverá

protocolar requerimento para realização da respectiva vistoria, contendo os documentos indicados no
Anexo I – Documentação Obrigatória para Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo.
Art. 27 -

Na entrega das obras, exige-se que as quadras, lotes ou as unidades autônomas

do parcelamento estejam devidamente demarcadas, admitindo-se a tolerância de 3% (três por cento)
em relação às medidas lineares previstas no projeto.
Parágrafo único - Caso seja constatada diferença nas medidas que prejudiquem o sistema
viário e as áreas públicas, deverá ser acionado o instrumento de garantia proposto pelo empreendedor
e aceito pela Prefeitura, a fim de compensar o prejuízo com o decréscimo da área.
Art. 28 -

Realizadas as obras e estando quitados os tributos municipais, a Prefeitura

Municipal expedirá Termo de Verificação de Obras (TVO), liberando-o para registro no Cartório de
Registro de Imóveis.
§ 1º - O empreendedor deve requerer o registro do parcelamento dentro de 180 (cento e
oitenta) dias da data de aprovação do projeto, sob pena de caducidade das respectivas licenças,
acompanhado dos documentos indicados no artigo 18 da Lei Federal nº 6.766/79.
§ 2º - A emissão do Termo de Verificação de Obras (TVO) libera as garantias de execução
da infraestrutura.

CAPÍTULO VI
LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE DESDOBRO, DESMEMBRAMENTO E
REMEMBRAMENTO
Art. 29 -

O pedido de desdobro, desmembramento e remembramento deverá ser

submetido à aprovação da Prefeitura Municipal, pelo interessado, instruído com os documentos
descritos no Anexo I – Documentação Obrigatória para Licenciamento de Projetos de
Parcelamento do Solo da presente lei.
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Parágrafo único - As dimensões mínimas dos lotes resultantes de desdobros e
desmembramentos devem respeitar os parâmetros urbanísticos estabelecidos pela zona incidente,
conforme dispõe a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo.
Art. 30 -

Aprovado o projeto de desdobro, desmembramento ou remembramento, o

empreendedor deverá submetê-lo ao Registro Imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob
pena de caducidade da aprovação.

CAPÍTULO VII
RESPONSABILIDADES
Art. 31 -

É de obrigação exclusiva do interessado, responsável pelo parcelamento do

solo, a implantação das seguintes infraestruturas urbanas, de acordo com os projetos apresentados,
aprovados e/ou modificados pela Prefeitura Municipal e/ou concessionárias de serviços públicos:
I.

Demarcação dos lotes, das vias, dos terrenos a serem transferidos ao domínio do
município e das áreas não edificáveis, bem como a demarcação e sinalização das áreas
de fragilidade e proteção ambiental;

II.

Abertura e pavimentação do leito carroçável nas vias de circulação, com a construção de
pontes, muros de arrimo e sustentação de taludes, quando necessários;

III.

Execução de serviços de terraplenagem necessários à abertura das vias e regularização
de quadras, cujo projeto deverá ser devidamente aprovado pelos órgãos ambientais;

IV.
V.

Implantação de guias e sarjetas, conforme projeto padrão pelo município;
Rede de drenagem, com bocas de lobo, conforme projeto padrão pelo município.
Quando não for possível interligar as galerias de águas pluviais do parcelamento à rede
existente, será obrigatória a execução de emissário, com dissipador de energia em sua
extremidade, conforme projeto aprovado pelo município;

VI.

Rede de abastecimento de água, aprovado pelo órgão responsável, incluindo adutoras,
reservatórios, estações de bombeamento e outros equipamentos, quando necessários,
para a conexão com as redes já implantadas
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VII.

Rede de esgoto e sistema de tratamento de efluentes, de acordo com o projeto aprovado
pelo órgão responsável, incluindo coletores, estações de bombeamento e tratamento e
outros equipamentos quando necessários, para a conexão com as redes já implantadas.
Quando houver impedimento técnico, deverá ser apresentado projeto para implantação
das soluções alternativas, aprovadas pela Prefeitura Municipal e órgãos ambientais
competentes;

VIII.

Rede pública de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, com projeto
aprovado pela concessionária;

IX.

Arborização urbana e paisagística nos passeios e nas áreas públicas, conforme projeto
aprovado pelo município;

X.

Execução da faixa de circulação do passeio das vias classificadas como Arteriais, no
nível acabado;

XI.

Sinalização viária horizontal e vertical, e de placas para denominação das vias de
circulação pública, praças e logradouros públicos; e

XII.

Recobrimento vegetal de cortes e taludes do terreno e proteção de encostas, quando
necessário, e implantação e/ou reconstituição da mata ciliar.
§ 1º - Havendo impossibilidade técnica de execução de qualquer dos elementos de

infraestrutura listados no caput deste artigo, o interessado deverá anexar ao projeto certidão do órgão
municipal competente ou da concessionária de serviço público, atestando tal impedimento.
§ 2º - As obras e serviços de infraestrutura mencionados no caput deste artigo deverão ser
executados segundo cronograma físico-financeiro previamente aprovado pelo órgão competente
municipal.
Art. 32 -

A aprovação e projeto de desdobro, desmembramento ou remembramento de

lote urbano pelo município ficará condicionada à prévia existência, em todos os logradouros lindeiros
ao lote, da seguinte infraestrutura básica:
I.
II.

Rede de abastecimento de água;
Rede de esgoto sanitário;
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III.

Sistema de drenagem de águas pluviais;

IV.

Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;

V.

Vias de circulação de acesso à gleba, pavimentadas.
Parágrafo único - Inexistindo, no todo ou em parte, a infraestrutura listada no caput deste

artigo, em qualquer dos logradouros lindeiros, o proprietário providenciará às suas expensas a
execução da infraestrutura faltante, salvo quando demonstrado tecnicamente a impossibilidade de sua
implantação, devendo a justificativa ser aprovada pela Prefeitura Municipal.
Art. 33 -

É de obrigação exclusiva do Poder Público e seus concessionários, de acordo

com os contratos vigentes:
I. Implantação dos elementos de infraestrutura complementares não exigidos ao
empreendedor, nos loteamentos e desmembramentos, segundo sua programação e
disponibilidade orçamentária;
II. Após a averbação do TVO, a operação e a manutenção da infraestrutura básica e
complementar das áreas destinadas a uso público, de qualquer loteamento; e
III. Disponibilização dos pontos de conexão necessários para a implantação dos elementos de
infraestrutura básica ou complementar na área interna do parcelamento, a ser efetuada pelo
empreendedor.

CAPÍTULO VIII
INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 34 -

Toda a tramitação de processos de parcelamento do solo em Miraselva, cujo

regramento é estabelecido por esta lei, é imprescindível a indicação do(a) responsável técnico(a),
devidamente habilitado(a) pelo órgão de classe, com a documentação exigida por esse, emitida e
quitada.
§ 1º - Respondem solidariamente pelo empreendimento ou atividade exercida o proprietário,
o responsável legal pelo imóvel, o possuidor e aquele praticar a infração.
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§ 1º - Fica autorizada a Prefeitura Municipal indeferir a renovação ou cassar o alvará que
eventualmente for concedido sem a observância das normas estabelecidas nesta lei.
§2º - A fiscalização é de responsabilidade do Poder Executivo e de todos os moradores
locais, que poderão pronunciar-se através de denúncia, no exercício de sua cidadania.
§ 3º - Responde, solidariamente, pelo empreendimento ou atividade exercida o proprietário,
o responsável legal pelo imóvel, o possuidor e aquele praticar a infração.
Art. 35 -

Constituem-se como irregularidades do parcelamento do solo, os seguintes

casos:
I. Der início, de qualquer modo, ou executar qualquer obra de parcelamento do solo para fins
urbanos sem o respectivo alvará;
II. Der início, de qualquer modo, ou executar obras em desacordo com o projeto aprovado, ou
sem a autorização expressa da municipalidade;
III. Der início, de qualquer modo, ou executar obras de parcelamento sem acompanhamento de
profissionais responsáveis, regularmente habilitados;
IV. Registrar compromisso de compra e venda de loteamento, desdobro, desmembramento ou
remembramento não aprovado pelos órgãos competentes;
V. Vender, promoter vender, ceder direitos, prometer ceder ou manifestar a intenção de
alienar imóvel em área rural, por qualquer instrumento público ou particular, mesmo que
em forma de reserva, recibo de sinal ou outro instrumento, sem estar o parcelamento para
fins urbanos devidamente registrado no cartório de registro de imóveis; e
VI. Vender, promoter vender, ceder direitos, prometer ceder ou manifestar a intenção de
alienar lote ou unidade autônoma, por qualquer instrumento público ou participar, mesmo
que em forma de reserva, recibo de sinal ou outro documento, sem estar o parcelamento
para fins urbanos devidamente registrado no cartório de registro de imóveis.
VII. Faltar com as precauções necessárias para a segurança de pessoas ou propriedades, ou de
qualquer forma danificar e/ou causar prejuízo a logradouros públicos, ao meio ambiente ou
a terceiros em razão da execução de obras.
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Art. 36 -

As penalidades quanto a não observância dos regramentos, as quais, quando

de sua aplicação, deverão ser devidamente justificadas, poderão ocorrer por meio de:
I. Notificação do proprietário do parcelamento e de seu responsável técnico, se houver, pelo
órgão do Poder Executivo, determinando a imediata regularização da situação com
expedição de prazo para a sua normalização;
II. Multa;
III. Embargo de obra, com proibição da continuidade das atividades, se necessário com a
intervenção da autoridade policial, até sua regularização; e
IV. Demolição das obras iniciadas e reestabelecimento da área inicial.
Art. 37 -

Pelas infrações dispostas nesta Lei, sem prejuízo das medidas de natureza civil

e criminal previstas nas respectivas legislações federal, estadual e municipal, serão aplicadas ao
infrator as seguintes multas:
I.

Executar qualquer obra de parcelamento sem o respectivo alvará: 0,5 (meio) UFIM/m²
da área total do parcelamento;

II. Executar obras em desacordo com esta lei, ou com projeto aprovado, ou sem a autorização:
0,5 (meio) UFIM/m² da área total do parcelamento;
III. Executar obras de parcelamento sem acompanhamento de profissionais responsáveis
regularmente habilitados e registrados na Prefeitura: 30 (trinta) UFIM;
IV. Faltar com as precauções necessárias para a segurança de pessoas ou propriedades, ou de
qualquer forma danificar ou causar prejuízo a logradouros públicos, ao meio ambiente ou a
terceiros em razão da execução de obras: 30 (trinta) UFIM;
V. Anunciar, por qualquer meio, a venda, promessa ou a cessão de direitos relativos a imóveis
antes da efetivação do registro do parcelamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis:
50 (cinquenta) UFIM; e
VI. Desrespeitar o embargo: 2 (dois) UFIM/m² da área total embargada.
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§ 1º - O pagamento da multa não eximirá o responsável das demais cominações legais, nem
sana a infração, ficando o infrator obrigado a legalizar as obras de acordo com as disposições vigentes.
§ 2º - A reincidência específica da infração acarretará, ao responsável pela obra, multa no
valor correspondente ao o dobro do inicial.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 38 -

Os processos de licenciamento de obras e edificações, protocolados até a data

de publicação desta Lei, sem despacho decisório serão apreciados integralmente de acordo com a
legislação em vigor à época do protocolo, exceto sob manifestação do interessado pelo enquadramento
nos termos da presente lei.
Art. 39 -

As diretrizes das consultas prévias, expedidas anteriormente à data da

publicação desta lei, e que não resultaram em projeto protocolado até a data de aprovação desta lei,
perderão automaticamente sua validade.
Art. 40 I.

São partes integrantes desta lei os seguintes anexos:

Anexo I – Documentação obrigatória para licenciamento de projetos de parcelamento do
solo; E

II.

Anexo II – Definições.

Art. 41 -

Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei, em especial a

Lei Municipal nº 491/2013, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e Rural.
Art. 42 -

Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.
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Miraselva, ____ de__________de 2022

ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA LICENCIAMENTO DE
PROJETOS DE PARCELAMENTO DO SOLO
Etapa de tramitação
de projetos de
loteamentos

Descrição da documentação obrigatória






Consulta Prévia





Aprovação do
Projeto de
Loteamento





Requerimento assinado pelo (s) proprietário (s) com firma reconhecida,
contendo a indicação dos requisitos urbanísticos e tipo de uso a que o
loteamento se destina e a pretensão quanto ao seu fechamento
Matrícula atualizada da gleba – 30 dias
Locação da gleba sobre foto aérea
Levantamento planialtimétrico e cadastral da gleba, georreferenciado (em
projeção UTM, datum horizontal SIRGAS 2000, em conformidade com a
recomendação federal), em uma via impressa e meio digital, assinado por
profissional legalmente habilitado e pelo proprietário, indicando:
o Divisas da propriedade;
o Localização dos cursos d’água, áreas sujeitas à inundações, bosques,
monumentos naturais ou artificiais, vegetação com classificação e porte e
construções existentes, tipologia do solo e principais acidentes
totográficos, quando houver;
o Relevo, por meio de cursas de nível de 1 (um) metro em 1 (um) metro
o Arruamento contíguo a todo perímetro da área
Mapeamento da legislação ambiental incidente
Certidão negativa de tributos municipais
Projeto urbanístico do empreendimento, em três vias impressas, em escala
adequada, com assinatura do (s) proprietário (s) e pelo profissional
responsável, contendo:
o Divisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e
numerações, vias de circulação, localização e a configuração da área
institucional e do sistema de lazer
o Integração das vias de circulação e das quadras do projeto de loteamento
com as vias existentes e projetadas
o Dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas e arcos,
ponto de tangência e ângulos centrais das vias
o Indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento, localizados os
ângulos de curvas de vias projetadas
o Indicação de áreas não edificantes, quando for o caso, e das servidões e
restrições que eventualmente gravem os lotes ou edificações
o Sentido de escoamento das águas pluviais
o Quadro de áreas
Três vias do perfil longitudinal e secção transversal de todas as vias de
circulação e áreas públicas, com assinatura do (s) proprietário (s) e pelo
profissional responsável;
Memorial Descritivo e justificado, em duas vias, com assinatura do (s)
proprietário (s) e pelo profissional responsável, contendo:
o
Descrição do empreendimento, com as características individuais de
todos os seus componentes
o
As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem
sobre os lotes
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Etapa de tramitação
de projetos de
loteamentos

Descrição da documentação obrigatória
o
o



















Termo de
Verificação de
Obras (TVO)




Memorial descritivo das áreas públicas
Enumeração dos equipamentos urbanos comunitários e dos serviços
públicos ou de utilidade pública
o
Descrição das confrontantes da gleba com indicação do nome dos
proprietários e das respectivas matrículas
Três vias do cronograma físico-financeiro da execução das obras, referentes
aos melhoramentos públicos a serem executados pelo loteador, com assinatura
do (s) proprietário (s) e pelo profissional responsável
Projetos aprovados pelos órgãos responsáveis pelo abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto, com assinatura do (s) proprietário (s) e pelo
profissional responsável
Projeto da rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública,
aprovado pela concessionária, com assinatura do (s) proprietário (s) e pelo
profissional responsável
Laudo de Susceptibilidade a Problemas Geotécnicos (projeto de sondagem),
com assinatura do (s) proprietário (s) e pelo profissional responsável
Projeto de Drenagem Urbana, com assinatura do (s) proprietário (s) e pelo
profissional responsável
Projeto para movimentação de terra, quando for o caso, considerando que o
material excedente deve ser utilizado internamente ao empreendimento, com
assinatura do (s) proprietário (s) e pelo profissional responsável
Arquivo Digital da planta do loteamento em formato “DWG”
georreferenciado, em projeção UTM, datum horizontal SIRGAS 2000, em
conformidade com a recomendação federal
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do(s) responsável(is) técnico(s) pelo projeto
e pela execução
Contrato padrão a ser firmado entre o empreendedor e os compradores
Termo de Recebimento das concessionárias de água, esgoto e iluminação
pública
Laudo da firma executora atestando a qualidade da obra e que a mesma foi
executada conforme os respectivos projetos
“As Built” dos projetos urbanísticos, de drenagem, de sinalização, das redes
de energia e iluminação com a localização dos postes, das redes de água e
esgoto, todos aprovados pelos órgãos competentes ou concessionárias, em
duas cópias impressas e no formato digital, em “DWG”, georreferenciado, em
projeção UTM, datum horizontal SIRGAS 2000, em conformidade com a
recomendação federal
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do(s) responsável(is) técnico(s) pela
execução das obras; e
Certidão Negativa dos tributos municipais
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Tramitação do
Desdobro,
Desmembramento e
Remembramento

Descrição da documentação obrigatória





Solicitação
Desdobro,
Desmembramento
Remembramento

de
e

Certidão Negativa de tributos municipais
Requerimento assinado pelo (s) proprietário (s) com firma reconhecida
Matrícula atualizada do lote – 30 dias
Três vias impressas do projeto de desdobro, desmembramento ou
remembramento, em escala adequada, com assinatura do (s) proprietário (s) e
pelo profissional responsável, acompanhado de:
o
Situação do imóvel no município, com vias existentes
o
Planta da situação anterior e posterior ao desdobro, desmembramento ou
remembramento, contendo as identificações dos lotes, dimensões lineares e
angulares, raios, cordas, pontos de tangência, ângulo central, rumos e outras
indicações necessárias para análise do projeto
o
Localização dos cursos d’água, lagos, lagoas, reservatórios e nascentes,
áreas com vegetação significativa, árvores de porte isoladas e construções
existentes na gleba ou lote
o
Relevo, por curvas de nível de 1 (um) metro em 1 (um) metro
o
Quadro de áreas.
 Arquivo digital do projeto de desmembramento desmembramento ou
remembramento, em formato “DWG” georreferenciado em projeção UTM,
datum horizontal SIRGAS 2000, em conformidade com a recomendação federal
 Três vias do memorial descritivo assinado pelo profissional responsável;
 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) do (s) responsável (s) técnico (s) pelo projeto e pela execução.

Página 24 de 27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
LEI Nº 4.245 – 27-07-1960 – CNPJ nº 75.845.529/0001-05

ANEXO II – DEFINIÇÕES
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)- é uma área protegida, coberta ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
ÁREA INSTITUCIONAL- área destinada à instalação de edificações e/ou equipamentos
públicos comunitários.
ÁREAS PROTEGIDAS- áreas, cobertas ou não por vegetação nativa, que exercem função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo ou assegurar o bem-estar das populações
humanas.
ÁREA VERDE - área livre de caráter permanente, de propriedade pública ou privada, com
vegetação natural ou resultante de plantio, indisponíveis para construção imobiliária, destinados aos
propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos
hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.
CICLOVIA- pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego
comum.
CONDOMÍNIO- São edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos,
horizontal ou vertical, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins
residenciais ou não residenciais, e constituindo-se, cada unidade, por propriedade autônoma nos
termos da Lei Federal nº. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e alterações posteriores.
EQUIPAMENTOS URBANOS, SOCIAIS OU COMUNITÁRIOS- são imóveis destinados a
serviços públicos de uso coletivo, que integram as políticas públicas de diferentes setores, tais como
educação, saúde, cultura, esporte, lazer e similares, voltados à efetivação e universalização de direitos
sociais.
FAIXA DE ROLAMENTO- parte da via utilizada para a circulação de veículos, identificada
por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas ou aos canteiros centrais.
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)- é aquela destinada ao atendimento das
famílias de baixa renda, podendo ser de promoção pública ou privada, com unidade habitacional tendo
no máximo um sanitário e uma vaga de garagem.
INFRAESTRUTURA URBANA- são as instalações que contemplam equipamentos de
abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica,
gás canalizado, transporte e outros de interesse público.
LOTE MÁXIMO- dimensão máxima permitida para o lote.
LOTE MÍNIMO- dimensão mínima do lote, a partir do qual não pode haver
desmembramento ou subdivisão.
MALHA VIÁRIA- é o conjunto de vias do município, classificadas e hierarquizadas de
acordo com os padrões estabelecidos na Lei.
PASSEIO- parte da via em nível diferente da pista, reservada ao trânsito de pedestres
(excepcionalmente aos ciclistas) e à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros
fins.
PAVIMENTAÇÃO- construção de um piso destinado a circulação, quadras de esporte,
estacionamentos descobertos, dentre outros.
PERÍMETRO URBANO: limite entre área urbana e área rural.
QUADRA - É a área de terra, subdividida em lotes, resultante do traçado do arruamento
SISTEMA DE LAZER- área pública destinada à implantação de equipamentos públicos de
lazer como quadras, praças, campos de jogos, "playgrounds", parques e áreas de convívio com
adequação paisagística.
TESTADA MÍNIMA- dimensão mínima da frente do lote.
UFIM – Unidade Fiscal de Miraselva
U. H.- Unidade habitacional.
URBANIZAÇÃO- qualquer forma de parcelamento do solo que implique em loteamento,
desmembramento, desdobro, unificação ou empreendimento em regime condominial.
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LEI COMPLEMENTAR Nº __ DE ___ DE ___________ DE 2022.
SÚMULA: Dispõe sobre a Lei de Sistema Viário de Miraselva e
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - A presente lei destina-se a disciplinar o sistema viário do município de Miraselva,
em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei do Plano Diretor Municipal.
Parágrafo único - O sistema viário deve ser entendido pela composição de eixos, que têm
por função permitir o acesso aos serviços e espaços urbanos da cidade, além de garantir a locomoção
de pedestres, ciclistas, veículos, motocicletas, ônibus e cargas com segurança e fluidez, se constituindo
como importante cenário para a vivência e relações sociais, de espaços para lazer e para a prática de
atividades físicas, contemplativas, entre outras.
Art. 2º - A estruturação o sistema viário do município de Miraselva tem como objetivo:
I.
II.

Estruturar e equilibrar os fluxos de tráfego da rede viária;
Garantir a fluidez e a permeabilidade da malha urbana, promovendo a continuidade e a
integração do sistema viário existente e futuro, notadamente nos novos parcelamentos
do solo e na Zona de Expansão Urbana;

III.

Classificar e hierarquizar as vias de modo a organizar o sistema viário, a fim de oferecer
opções de percursos que garantam situações adequadas de convivência, conforto e
segurança;

IV.

Proporcionar segurança e conforto ao tráfego de pedestres e ciclistas.
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Art. 3º - O Sistema de Estruturação Viária e de Mobilidade de Miraselva se constitui como
base estruturadora do ordenamento territorial, composto por:
I.

Hierarquização viária;

II.

Dimensionamento das vias;

III.

Dimensionamento dos passeios; e

IV.

Intervenções estratégicas.

Parágrafo único - Os dispostos no caput integram o Anexo I – Mapa Estruturação Viária,
Anexo II – Dimensionamento dos Perfis Viários e o Anexo III – Acessibilidade universal no
logradouro público.

CAPÍTULO II
HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA
Art. 4º - O sistema viário se constitui pela infraestrutura física das vias e logradouros que
compõem uma malha definida e hierarquizada da seguinte forma:
I.

Via de Interesse Regional: composta pela Rodovia Estadual PR-534, intitulada como
Rodovia Engenheiro Gilberto José Duda, com 24 km de extensão, que cruza o município
e interliga a PR-170 à Centenário do Sul.

II.

Estradas Municipais: se situam na porção rural de Miraselva e permitem o acesso à Vila
Rural e às localidades vizinhas, além de se constituírem como eixos de escoamento da
produção canavieira, refletindo na intensa circulação de veículos pesados;

III.

Vias Arteriais: formam a estrutura principal de Miraselva, se estabelecendo tanto como
eixos de entrada da cidade quanto como corredores comerciais e de equipamentos
públicos, impactando no tráfego e na sua importância local, sendo elas:

a)

Av. Dona Madalena;

b)

Av. Papa João XXIII;

c)

Rua Arlindo Arali; e

d)

Rua Deputado Olavo Ferreira.
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IV.

Vias Coletoras: são destinadas a recolher os deslocamentos locais, apoiando e
alimentando a rede viária arterial, sendo elas:

a)

Rua Dom Pedro II;

b)

Av. Rolândia;

c)

Rua 15 de Novembro; e

d)

Rua São Paulo.

V.

Vias

Locais:

são

caracterizadas

pelo

baixo

fluxo

de

tráfego,

destinadas

predominantemente ao acesso local. Englobam todas as vias do município que não se
enquadram nas demais classificações.

CAPÍTULO III
DIMENSIONAMENTO DAS VIAS
Art. 5º - O dimensionamento das vias tem por objetivo garantir fluidez do trânsito,
permeabilidade do tecido urbano e infraestrutura adequada para o pedestre e ciclista, de modo a
ampliar a segurança do acesso às funções e espaços urbanos do município.
Art. 6º - Com base na hierarquização viária estabelecida por esta lei, as dimensões mínimas
para as caixas viárias de Miraselva são:
I.

Via Arterial: 20,00 metros;

II.

Via Coletora: 15,00 metros;

III.

Via Local: 12,00 metros.

§ 1º- O detalhamento do dimensionamento do perfil das vias urbanas integra o Anexo II –
Dimensionamento dos Perfis Viários, parte integrante dessa lei.
§ 2º - As ruas abertas à circulação de veículos, que contam com o pavimento e passeios já
implantados, permanecerão com as dimensões existentes, exceto quando indicado em projeto de
urbanização específico, da implantação de ciclovias ou integrar as diretrizes viárias estabelecidas por
esta lei.
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CAPÍTULO IV
DIMENSIONAMENTO DOS PASSEIOS
Art. 7º - O passeio é a parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestres, podendo ser
eventualmente compartilhada com ciclistas e abrigar a infraestrutura e o mobiliário urbano,
garantindo-se a livre circulação, de forma segura e sem empecilhos e obstáculos.
Art. 8º - A livre circulação de forma segura, sem empecilhos e obstáculos, deve-se
considerar (Anexo II – Dimensionamento dos Perfis Viários):
I.

Faixa Livre de Circulação: dimensão mínima de 1,20m de largura e inclinação
transversal máxima de 2%, destinada exclusivamente à circulação de pedestres, livre de
desníveis, obstáculos físicos – temporários ou permanentes e vegetação;

II.

Faixa de Serviço: deve ter no mínimo 0,70m de largura, devendo ser lindeira ao meiofio, destinada à arborização, implantação de mobiliário urbano, sinalização e rampas de
acesso a veículo; e

III.

Faixa de Acesso das Edificações: pode ter largura máxima de 20% da largura total da
calçada, destinada à colocação de mobiliário móvel, como mesas de bar e floreiras,
toldos, propaganda, entre outros itens de apoio ao imóvel.

Parágrafo único - Quando a largura da calçada impossibilitar a implantação das três faixas
será dada preferência à faixa livre de circulação, posteriormente à faixa de serviço e por último à faixa
de acesso das edificações, adotando-se a largura mínima exigida pela hierarquização viária
Art. 9º - Ficam definidos os seguintes acabamentos para as faixas livres de circulação, cujo
acabamento deve ser contínuo e sem ressaltos ou depressões:
I.
II.

Cimento áspero;
Cimentado estampado;

III.

Ladrilho hidráulico;

IV.

Bloco intertravado; e

V.

Placa pré-moldada de concreto.
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Art. 10 - Deverá ser garantida a acessibilidade universal em todos os passeios em
logradouros municipais, compreendendo as rampas acessíveis, pisos táteis e sinalização sonora nos
cruzamentos onde houver semaforização, conforme ilustra o Anexo III – Acessibilidade universal no
logradouro público.
Parágrafo único - Fica estabelecida a Rota Acessível Prioritária, em conformidade com a
Lei Federal nº 13.146/2015 e com a Lei Estadual nº 18.419/2015, a qual deverá ser implantada nas
principais vias de circulação de pedestres e nos equipamentos com maior fluxo de pessoas, conforme
circuito delimitado no Anexo I – Mapa Estruturação Viária.
Art. 11 -

A construção e a limpeza do passeio são de responsabilidades do proprietário

e obrigatório em toda a extensão fronteira do lote, sendo este edificado ou não.
§ 1º - É proibido jogar ou despejar resíduos ou lixo de qualquer natureza nos passeios, vias e
logradouros públicos, principalmente nos bueiros e redes de águas pluviais.
§ 2º - Em caso de dano ao passeio por obra pública, seja de drenagem, alteração de
nivelamento das guias ou por estragos decorrentes de arborização, a manutenção e reconstrução do
passeio fica a cargo da Prefeitura Municipal;
§ 3º - A Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Infraestrutura poderá solicitar,
em qualquer tempo:
a)

O projeto, ou detalhamento, de calçada nos projetos a serem aprovados; e

b)

A construção, reparação ou reconstrução dos passeios públicos através de notificação por
escrito.

Art. 12 -

Os lotes não edificados devem ter, nos respectivos alinhamentos, muros de

fechamento em bom estado e aspecto.
Art. 13 -

O detalhamento dos passeios deverá ser apresentado para análise junto ao

projeto legal, na etapa de aprovação do mesmo.
Art. 14 -

É obrigatório o plantio de árvores nas novas construções, de uma árvore a

cada testada ou a cada 12,00 metros de frente, o que for mais restritivo.
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CAPÍTULO V
INTERVENÇÕES VIÁRIAS
Art. 15 -

Ficam definidas um conjunto de intervenções viárias, com objetivo definir

estratégias para a expansão e melhoria da rede viária atual, garantindo a segurança, fluidez,
permeabilidade e da malha urbana de Miraselva, sendo elas
I.

Prolongamento e criação de novas vias, notadamente quando da implantação de novos
empreendimentos e da urbanização da Zona de Expansão Urbana, conforme estabelece a
Lei de Uso e Ocupação do Solo, de forma a integrar a malha futura à existente, cujo
dimensionamento deverá respeitar a hierarquia indicada;

II.

Pavimentação e ajustes na geometria, melhorando as condições de trafegabilidade e
segurança de determinados trechos viários;

III.

Municipalização do trecho urbano da PR-534, considerando a extensão da Rua Arlindo
Arali e da Av. Dona Madalena, facilitando o uso e a manutenção destas vias;

IV.

Rota ciclável, contemplando ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas, ligando os principais
locais de moradia com áreas de emprego, com foco no incentivo ao modo não
motorizado de transporte;

V.

Rota acessível, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida às áreas da cidade com maior concentração de geradores de
circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços
públicos e privados;

VI.

Investimento na sinalização viária, tanto horizontal quanto vertical, de acordo com
critérios estabelecidos nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; e

VII.

Manutenção e perenização das Estradas Municipais, em parceria com as empresas do
setor canavieiro, garantindo a circulação de veículos de carga na área rural.
§ 1º - As diretrizes representadas no Anexo I – Mapa Estruturação Viária devem respeitar

o dimensionamento e a funcionalidade mínima das Vias Coletoras, aderindo-se à estruturação, à
continuidade viária e à qualificação do território municipal.
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§ 2º - As intervenções viárias propostas para o município deverão ser incorporadas e
complementadas pelo Plano de Mobilidade Urbana (PMU), quando de sua elaboração.
Art. 16 -

Toda e qualquer via pavimentada no município deverá receber sinalização de

trânsito, segundo as exigências da legislação pertinente em vigor

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 17 -

Todo e qualquer processo de abertura e/ou modificação de logradouro público

deverá ser previamente aprovado pela administração municipal, nos termos previstos nesta lei e pela
Lei de Parcelamento do Solo Urbano.
Art. 18 -

Conforme necessidade, poderá a hierarquização das vias ser revista, por lei

municipal, a ser indicada pelo Grupo Técnico Permanente e aprovada pelo Conselho Municipal da
Cidade.
Art. 19 -

As diretrizes das consultas prévias, expedidas anteriormente à data da

publicação desta lei, e que não resultaram em projeto protocolado até a data de aprovação deste Plano
Diretor, perderão automaticamente sua validade.
Art. 20 -

São partes integrantes desta lei os seguintes anexos:

Anexo I – Mapa Estruturação Viária;

I.

Anexo II – Dimensionamento dos Perfis Viários;

II.
III.

Anexo III – Acessibilidade universal no logradouro público;

IV.

Anexo IV– Definições.

Art. 21 -

Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei, em especial a

Lei Municipal nº 492/2013 que dispõe sobre a Hierarquização do Sistema Viário de Miraselva e dá
outras providências.
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Art. 22 -

Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.
Miraselva, ____ de__________de 2022
ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO II – DIMENSIONAMENTO DOS PERFIS VIÁRIOS

Compartimentos (m)
Hierarquia

Caixa da

Faixa de

Faixa de

viária

via (m)

rolamento

estacionamento

mínima

mínima

Estradas
Municipais
Via Arterial
(Figura 1)
Via Coletora
(Figura 2)
Via Local
(Figura 3)

Variável

20,00

15,00

12,00

10,00
2x 3,50
(por sentido)
2x 2,90
(por sentido)
2x 2,90

Passeio

Canteiro

Ciclovia

Central

mínimo (m)
(Figura 4)

-

-

2x 2,15

1,50

2x 1,50

2x 2,10

1x 2,00

-

2x 1,50

2x 2,10

1x 2,00

-

-

2x 2,10
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Fonte: Streetmix, 2022.
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Figura 4: Faixas de uso da calçada

Fonte: NBR 9050.

Página 12 de 17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
LEI Nº 4.245 – 27-07-1960 – CNPJ nº 75.845.529/0001-05

ANEXO III – ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NO LOGRADOURO PÚBLICO
Figura 1: Rebaixamento de calçada – vista superior

Fonte: NBR 9050.
Figura 2: Faixa elevada para travessias – vista superior

Fonte: NBR 9050.
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ANEXO IV – DEFINIÇÕES
ACESSIBILIDADE - grau de dificuldade ou de facilidade que uma pessoa encontra para sair
e chegar a qualquer edificação, ou ao destino final, quando transitam pelo espaço urbano.
ACESSIBILIDADE UNIVERSAL: grau de facilidade que uma pessoa encontra para sair e
chegar a qualquer edificação ou ao destino final, considerando todos os usuários, inclusive crianças,
idosos, pessoas com a mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência.
ALINHAMENTO PREDIAL - linha divisória entre o terreno e o logradouro público.
ARRUAMENTO – conjunto de logradouros públicos destinados à circulação viária e acesso
aos lotes.
CAIXA DA VIA - a distância definida entre os dois alinhamentos prediais em oposição.
CANTEIRO CENTRAL - obstáculo físico construído como separador de duas pistas de
rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício).
CICLOFAIXA- parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de bicicletas,
delimitada por sinalização específica.
CICLOVIA- pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego
comum.
CÓDIGO DE TRÂNSITO - conjunto das normas federais que disciplinam a utilização das
vias de circulação.
CRUZAMENTO - interseção de duas vias em nível.
DIRETRIZES VIÁRIAS - vias projetadas, que integram o sistema viário de Miraselva.
ESTRADA - via rural, usualmente não pavimentada.
ESTACIONAMENTO- espaço de parada para veículos automotores.
FAIXA DE ROLAMENTO- parte da via utilizada para a circulação de veículos, identificada
por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas ou aos canteiros centrais.
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GUIA REBAIXADA - rebaixo do meio-fio, destinada à facilitar a entrada ou saída de
veículos.
HIERARQUIA VIÁRIA - diferentes graus de importância que uma rua possui em relação a
outras do mesmo sistema para a circulação na cidade que garantem maior funcionalidade à mobilidade
urbana.
INFRAESTRUTURA URBANA- são as instalações que contemplam equipamentos de
abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica,
gás canalizado, transporte e outros de interesse público.
INSTRUMENTO URBANÍSTICO- é um conjunto de ações legalmente possibilitadas ao
poder público para intervir nos processos urbanos e especialmente na produção do espaço da cidade,
englobando seu direcionamento, controle e regulamentação.
LOGRADOURO PÚBLICO – áreas de terra de propriedade pública e de uso comum,
destinada às vias de circulação e espaços livres.
MALHA VIÁRIA- é o conjunto de vias do município, classificadas e hierarquizadas de
acordo com os padrões estabelecidos na Lei.
MOBILIDADE- é a medida da capacidade de um indivíduo se locomover, utilizando‐se
tanto da infraestrutura instalada como dos meios de transporte à disposição.
PASSEIO- parte da via em nível diferente da pista, reservada ao trânsito de pedestres
(excepcionalmente aos ciclistas) e à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros
fins.
PAVIMENTAÇÃO- construção de um piso destinado a circulação, quadras de esporte,
estacionamentos descobertos, dentre outros.
RODOVIA - via de rodagem e de transporte interurbano de alta velocidade, pavimentada.
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – conjunto de elementos de comunicação visual adotados
nas vias públicas para informação, orientação e advertências aos seus usuários.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – constituída por elementos aplicados no pavimento das
vias públicas.
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SINALIZAÇÃO VERTICAL – representada por painéis e placas implantados ao longo das
vias públicas.
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ANEXO VI – ANTEPROJETO DA LEI DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES
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LEI COMPLEMENTAR Nº __ DE ___ DE ___________ DE 2022.
SÚMULA: Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de
Miraselva e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - Esta Lei, denominada Código de Obras e Edificações de Miraselva, estabelece
normas que regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de atividades, a execução, manutenção e
conservação de obras no município.
Parágrafo único – Todos os projetos de obras e instalações deverão estar de acordo com
esta Lei, com a legislação vigente sobre Uso e Ocupação do Solo, sobre Parcelamento do Solo para
fins urbanos, bem como os princípios previstos na Lei do Plano Diretor do Município e toda
Legislação Federal e Estadual pertinentes à matéria.
Art. 2º - Todos os logradouros públicos e edificações, exceto aquelas destinadas à habitação
de caráter permanente unifamiliar e Multifamiliar, deverão ser projetadas e construídas de modo a
permitir o acesso, a circulação e a utilização por Pessoas com Deficiências e Pessoas com Mobilidade
Reduzida, conforme a Norma Brasileira (NBR) 9.050/2020 e alterações posteriores da ABNT.
Art. 3º - Para construção ou reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma,
impactos ao meio ambiente, será exigida a critério do Município, licença prévia ambiental dos órgãos
estadual e/ou municipal de controle ambiental, conforme disposto na legislação pertinente.
Parágrafo único - Consideram-se impactos ao meio ambiente natural e construído as
interferências negativas nas condições de qualidade das águas superficiais e subterrâneas, do solo, do
ar, de insolação, ventilação e acústica das edificações e das áreas urbanas e de uso do espaço urbano.

Página 1 de 60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
LEI Nº 4.245 – 27-07-1960 – CNPJ nº 75.845.529/0001-05

TÍTULO II
DIREITOS E RESPONSABILIDADES
CAPÍTULO I
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Art. 4º - Cabe ao Município a aprovação de projetos de construção, demolição,
regularização e “habite-se” observando as disposições desta Lei, bem como os padrões urbanísticos
definidos pela legislação municipal vigente.
Parágrafo único - A aprovação do projeto e a emissão de licença de qualquer natureza não
implicam responsabilidade técnica da municipalidade quanto à execução da obra.
Art. 5º - O Município licenciará e fiscalizará a execução e a utilização das edificações.
Parágrafo único - Compete ao Município fiscalizar a manutenção das condições de
estabilidade, segurança e salubridade das obras e edificações.

CAPÍTULO II
PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR
Art. 6º - O proprietário do imóvel, a qualquer título, ou o possuidor do imóvel devidamente
reconhecido é responsável pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do
imóvel, bem como pela observância das disposições desta Lei e das leis municipais pertinentes,
submetendo-se às penalidades previstas nesta lei.
Art. 7º - O proprietário responderá pela veracidade dos documentos apresentados, não
implicando sua aceitação, por parte do Município, em reconhecimento do direito de propriedade.

CAPÍTULO II
PROFISSIONAL HABILITADO
Art. 8º - As obras de construção, reforma com modificação de área construída, demolição e
regularização, de iniciativa pública ou privada, somente poderão ser executadas após concessão do
alvará pelo órgão competente do Município, de acordo com as exigências contidas nesta Lei e
mediante a assunção de responsabilidade por profissional legalmente habilitado.
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Parágrafo único - Todos os pedidos de documentos de controle da atividade edilícia devem
ser subscritos pelo proprietário em conjunto com responsável técnico legalmente habilitado.
Art. 9º - As pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem a projetar, administrar ou executar
obras de construção civil em Miraselva deverão se registrar em cadastro próprio do Município.
§ 1º - O registro deverá ser requerido pelos profissionais indicados no caput à Prefeitura
Municipal, acompanhado da prova de inscrição do responsável técnico no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e demais
documentos que venham a ser exigidos pelo Município.
§ 2º - O profissional responsável pela execução da obra assume, perante o Município de
Miraselva e terceiros, que todas as condições previstas nesta Lei serão atendidas de acordo com o
projeto aprovado e as especificações fornecidas pelo responsável pelo projeto.
§ 3º - A aprovação do projeto e a emissão de Alvará de Construção e/ou Alvará de
Demolição não implicam responsabilidade técnica da Municipalidade quanto à execução da obra.
Art. 10 I.

É de responsabilidade do profissional habilitado:

O conhecimento e atendimento às leis e normas técnicas pertinentes a cada tipo de
edificação e obra;

II.
III.

O atendimento à legislação que rege o exercício profissional;
A escolha dos equipamentos, componentes e materiais de construção, e a correta
instalação;

IV.
V.
VI.
VII.

A elaboração de projetos e desenhos técnicos, construtivos, de detalhamento e similares;
A elaboração de memoriais descritivos;
A execução, o acompanhamento de obras e/ou a direção de obras;
A obediência aos prazos estabelecidos pelos órgãos em seus procedimentos
administrativos;

VIII.

O acompanhamento da tramitação dos processos;
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IX.

A comunicação de ocorrências que venham a interferir nos prazos e requisitos definidos
nas licenças ou que configurem motivo de ação da fiscalização, tais como:

a)

Execução de obras emergenciais;

b)

Retomada de atividades que objetivem a suspensão de embargo da obra licenciada;

c)

Paralisação ou reinício de obras;

d)

Baixa da ART/RRT e desistência do processo de licenciamento;

e)

Conclusão da obra e/ou serviços executados.

X.

A colocação de placa de identificação da mesma em local visível, devendo conter as
seguintes informações:

a)

Endereço completo da obra;

b)

Nome do proprietário, quando pessoa jurídica;

c)

Nome do autor do projeto e número de registro no respectivo conselho de classe;

d)

Nome do responsável técnico pela execução da obra e número de registro no respectivo
conselho de classe;

e)

Número, data de emissão e prazo de validade do Alvará de Construção e/ou Alvará de
Demolição;

f)

Finalidade da obra.

Art. 11 -

Se, no decorrer da obra, o responsável técnico quiser isentar-se de

responsabilidade, deverá declará-lo em comunicação escrita ao Município, cujo aceite ficará vinculado
à constatação de nenhuma irregularidade na obra em questão e com a anuência do proprietário.
§ 1° - O servidor encarregado da vistoria, caso verifique que o pedido do responsável técnico
pode ser atendido, intimará o proprietário a apresentar, dentro de 10 (dez dias), novo responsável
técnico, o qual deverá enviar ao Município comunicação a respeito, sob pena de não poder prosseguir
a obra.
§ 2° - Os dois responsáveis técnicos, o que se isenta de responsabilidade pela obra e o que a
assume, poderão fazer uma só comunicação que contenha a assinatura de ambos, mais a do
proprietário.
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Art. 12 -

A observância das disposições deste Código não desobriga o profissional do

cumprimento das normas disciplinadoras de sua regular atuação, impostas pelo respectivo conselho
profissional, e daquelas decorrentes da legislação federal, estadual e municipal.
Art. 13 -

A conformidade do projeto às normas técnicas gerais e específicas de

construção e às disposições legais e regulamentares aplicáveis aos aspectos interiores das edificações é
de responsabilidade exclusiva do responsável técnico pelo projeto, de acordo com a declaração de
responsabilidade a ser apresentada nos termos deste Código.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS
Art. 14 -

Todas as obras, de iniciativa pública ou privada, somente poderão ser

executadas após emissão do Alvará de Construção e/ou Alvará de Demolição pelo órgão municipal
competente.
§ 1º - Ficam dispensados da solicitação de Alvará de Construção:
I.

Qualquer obra para conservação ou reparo das fachadas e do interior da edificação,
desde que não seja necessária a instalação de equipamentos sobre o logradouro ou para a
proteção do patrimônio público e de pedestres;

II.

Impermeabilização, reparo ou substituição de telhado ou cobertura da edificação e seus
elementos exclusivamente para fins de conservação e proteção do imóvel;

III.

Construção de muros divisórios que não necessitem de elementos estruturais para a sua
estabilidade;

IV.

Obras para construção ou instalação dos seguintes elementos acessórios à edificação
principal, observados os parâmetros estabelecidos pela Lei Municipal de Uso e
Ocupação do Solo:

a)

Paisagismo e obras de embelezamento;

b)

Divisões internas do lote;

c)

Piscina de uso privativo com a respectiva casa de bomba;
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d)

Pérgula;

e)

Instalação de gás;

f)

Medidores;

V.

Obras de reforma que não resultem em acréscimo ou decréscimo de área construída do
imóvel, desde que não realizadas nas áreas de uso comum; e

VI.

Consertos para fins de manutenção de passeios nos logradouros públicos em geral,
devendo ser observadas as regras estabelecidas pela Lei de Sistema Viário, bem como a
construção ou reparo de calçamento no interior dos lotes.
§ 2º - A dispensa de apresentação de projeto não exime os interessados de apresentarem,

quando solicitados pelo órgão municipal competente, o seguinte:
I.

Soluções técnicas sob a forma de croquis ou memoriais descritivos e justificativos;

II.

Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA/CAU;

III.

Cronogramas físicos de desenvolvimento das obras;

IV.

Soluções de logística de movimentação de equipamentos e materiais; e

V.

Outras exigências julgadas necessárias, desde que prevista em lei.
§ 3º - São de inteira responsabilidade do proprietário, e quando for o caso, do profissional

habilitado, as obras e serviços relacionados no § 1º deste artigo.
Art. 15 -

Todas as peças gráficas protocolizadas para análise deverão apresentar

medidas, escalas, conter declarações, legendas e assinaturas do(s) proprietário(s) ou possuidor(es) e
do(s) profissional(is) habilitado(s), cujo carimbo deverá respeitar o Anexo II – Modelo de Carimbo e
Quadro, integrante desta lei.
Parágrafo único - A Prefeitura reserva-se do direito de solicitar ao interessado correções,
documentos ou informações adicionais, sendo emitida Notificação ou “Comunique-se” para anexação
da documentação complementar.
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CAPÍTULO I
APROVAÇÃO DE PROJETO
Art. 16 -

Mediante processo administrativo e pedido do proprietário do imóvel, a

Prefeitura Municipal licencia projeto de obras e edificações, situado no perímetro urbano, conforme lei
específica, de:
I.

Construção de edificação nova; e

II.

Reforma de edificação existente;
§ 1º - No ato da aprovação do(s) projeto(s) indicado(s) no caput, respeitados todas as

disposições contidas nesta lei, a Prefeitura emitirá o Alvará de Construção.
§ 2º - É vedada qualquer alteração no projeto após a aprovação, sem o prévio consentimento
do município, sob pena de cancelamento do seu alvará.
§ 3º - O Alvará de Construção e outros documentos previstos em regulamento deverão ser
mantidos na obra durante sua construção, e permitir fácil acesso à fiscalização do órgão municipal
competente.
Art. 17 I.

O pedido de aprovação de projeto deverá ser instruído com:

Requerimento solicitando a aprovação do projeto e, consequentemente, a liberação do
Alvará de Construção, assinado pelo proprietário ou representante legal;

II.

Planta de situação em escala adequada;

III.

Levantamento topográfico elaborado por profissional habilitado,

IV.

Planta baixa de cada pavimento não repetido, em escala adequada, contendo:

a)

Área total do pavimento;

b)

As dimensões e áreas dos espaços internos e externos;

c)

Dimensões dos vãos de iluminação e ventilação;

d)

A finalidade de cada compartimento;

e)

Especificação dos materiais de revestimento utilizados;
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f)

Indicação das espessuras das paredes e dimensões externas totais da obra;

g)

Os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais.

V.

Cortes transversais e longitudinais na mesma escala da planta baixa, com a indicação
de:

a)

Pé direito;

b)

Altura das janelas e peitoris;

c)

Perfis do telhado;

d)

Indicação dos materiais.

VI.
VII.
a)

Planta de cobertura com indicação dos caimentos, em escala adequada;
Planta de implantação na escala adequada, contendo:
Projeto de edificação ou das edificações dentro do lote, configurando rios, canais e
outros elementos que possam orientar a decisão das autoridades municipais;

b)

As dimensões das divisas do lote e os afastamentos da edificação em relação às divisas;

c)

Orientação norte;

d)

Solução de esgotamento sanitário e localização da caixa de gordura;

e)

Posição do meio fio, largura do passeio, postes, tirantes, árvores no passeio, hidrantes e
bocas de lobo;

f)

Localização das árvores existentes no lote;

g)

Indicação dos acessos e níveis de projeto.

VIII.
IX.

Elevação das fachadas voltadas para as vias públicas na mesma escala da planta baixa;
A Prefeitura poderá exigir, caso julgue necessário, a apresentação de projetos
complementares e dos cálculos estruturais dos diversos elementos construtivos, assim
como desenhos dos respectivos detalhes;

X.
XI.

ART ou RRT de projeto e execução;
Cópia da matrícula emitida pelo Registro de Imóveis atualizado, com data de emissão
de no máximo 90 (noventa) dias antes da requisição ou contrato de compra e venda;
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XII.
XIII.

Certidão negativa de débitos municipais;
Termo de responsabilidade do responsável técnico ou do proprietário ou seu
representante de obediência às normas legais para edificação ou demolição.
§ 1º - As instalações prediais deverão ser aprovadas pelas repartições competentes estaduais

ou municipais, ou pelas concessionárias de serviço público quando for o caso.
§ 2º - As plantas e cortes indicadas no caput deste artigo deverão ser apresentadas em 3 (três)
vias, uma das quais será arquivada no órgão competente da Prefeitura e as outras serão devolvidas ao
requerente após a aprovação e as rubricas dos funcionários encarregados;
§ 3º - Se o proprietário da obra não for proprietário do terreno, a Prefeitura exigirá prova do
acordo entre ambos;
§ 4º - O prazo máximo para aprovação do projeto é de 60 (sessenta) dias a partir da data de
entrada do projeto.
Art. 18 -

O Alvará de Construção terá prazo de validade igual a 2 (dois) anos, podendo

ser revalidado, pelo mesmo prazo mediante solicitação do interessado, quando serão avaliadas as
condições expressas na legislação em vigor.
§ 1º - Decorrido o prazo definido no caput sem que a construção tenha sido iniciada,
considerar-se-á automaticamente revogado o alvará, bem como a aprovação do projeto.
§ 2º - Para feitos do presente artigo, uma obra será considerada iniciada quando suas
fundações e baldrames estiverem construídos.;
§ 3º - A revalidação do alvará mencionada no caput deste artigo só será concedida caso os
trabalhos de fundação e baldrames estejam concluídos.
Art. 19 -

Em caso de paralisação da obra, o responsável deverá informar o município.

§ 1º - Para o caso descrito no caput do artigo, mantém-se o prazo inicial de validade do
Alvará de Construção.
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§ 2º - A revalidação do Alvará de Construção poderá ser concedida, desde que a obra seja
reiniciada pelo menos 30 (trinta) dias antes do término do prazo de vigência do alvará estejam
concluídos os trabalhos de fundação e baldrame.
§ 3º - A obra paralisada, cujo prazo do Alvará de Construção tenha expirado sem que esta
tenha sido reiniciada, dependerá de nova aprovação de projeto.
Art. 20 -

Para modificações em projeto aprovado, assim como para alteração do destino

de qualquer compartimento constante do mesmo, será necessária a aprovação do projeto modificativo.
§ 1º - O requerimento solicitando aprovação do projeto modificativo deverá ser
acompanhado de cópia do projeto anteriormente aprovado, do respectivo Alvará de Construção e da
Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CREA/CAU .
§ 2º - A aprovação do projeto modificativo será anotada no Alvará de Construção
anteriormente aprovado, que será devolvido ao requerente juntamente com o projeto.

CAPÍTULO II
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO
Art. 21 -

A demolição de edificações somente poderá ser efetuada mediante

comunicação prévia ao órgão competente do Município, que expedirá, após vistoria, o Alvará de
Demolição.
§ 1º - A demolição de edificações com mais de 8 (oito) metros de altura, edificação
construída no alinhamento predial ou a juízo da Prefeitura Municipal, após vistoria, deverá o
proprietário apresentar profissional legalmente habilitado, responsável pela execução dos serviços, que
assinar o requerimento juntamente com o proprietário.
§ 2º - Qualquer edificação que esteja, a juízo do departamento competente da Prefeitura,
ameaçada de desabamento deverá ser demolida no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias do
recebimento da notificação pelo proprietário e, este se recusando a fazê-la, a Prefeitura providenciará a
execução da demolição, cobrando do mesmo as despesas correspondentes, dentro do prazo de 5
(cinco) dias, acrescido da taxa de 20% (vinte por cento) de administração.
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§ 3º - O Alvará de Demolição será expedido juntamente com o Alvará de Construção,
quando for o caso.

CAPÍTULO III
TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU HABITE-SE
Art. 22 -

Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade.

Parágrafo único - Considera-se em condições de habitabilidade ou ocupação a edificação
que:
I.

Garantir segurança aos seus usuários e à população indiretamente a ela afetada;

II.

Possuir todas as instalações previstas em projeto, funcionando a contento;

III.

For capaz de garantir aos seus usuários padrões mínimos de conforto térmico, luminoso,
acústico e de qualidade do ar, conforme o projeto aprovado;

IV.
V.

Estiver de acordo com as disposições desta Lei;
Atender às exigências do Corpo de Bombeiros relativas às medidas de segurança contra
incêndio e pânico;

VI.

Tiver garantida a solução de esgotamento sanitário prevista em projeto aprovado; e

VII.

Atender o padrão de calçadas estabelecido na Lei de Sistema Viário, respeitando as
normas de acessibilidade e a arborização necessária.
Art. 23 -

Concluída a obra, o proprietário, juntamente com o profissional habilitado,

deverá solicitar, ao órgão municipal competente pelo processo administrativo que gerou a licença, o
Termo de Conclusão de Obra da edificação, o qual deverá ser precedido de vistoria e da apresentação
do Projeto de Prevenção contra Incêndios das edificações das quais serão exigidas.
§ 1º - A vistoria deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do seu requerimento, e o Termo de Conclusão de Obra concedido ou recusado dentro de mais 15
(quinze) dias.
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§ 2º - Durante a vistoria, a Prefeitura Municipal, através do órgão competente, deverá
verificar:
I.

Se forem atendidas as condições de habitabilidade da edificação

II.

Se a obra foi executada de acordo com os termos do projeto aprovado pela Prefeitura;

III.

Se o passeio fronteiriço à edificação foi executado dentro dos padrões exigidos pela Lei
de Sistema Viário.

Art. 24 -

Por ocasião da vistoria, se for constatado que a edificação foi construída,

ampliada, reconstruída ou reformada em desacordo com o projeto aprovado, o responsável técnico e o
proprietário serão notificados, de acordo com as obrigações previstas nesta Lei, e obrigados a
regularizar o projeto, caso as alterações possam ser aprovadas, ou fazer a demolição e/ou as
modificações necessárias para regularizar a situação da obra.
Art. 25 -

A Prefeitura Municipal poderá conceder o Termo de Conclusão de Obra

parcial de uma edificação quanto a parte vistoriada, em qualquer situação, tenha acesso independente
em detrimento da parte não concluída.
Parágrafo único - O Termo de Conclusão de Obra parcial não substitui o Termo de
Conclusão de Obra que deve ser concedido no final da obra.

TÍTULO IV
EXECUÇÃO E SEGURANÇA DAS OBRAS
Art. 26 -

A execução das obras somente poderá ser iniciada depois de concedido o

Alvará de Construção e/ou Alvará de Demolição.
Parágrafo único - São atividades que caracterizam o início de uma construção:
I.
II.
III.

Preparo do terreno;
Abertura de cavas para fundações; e
Início de execução de fundações superficiais.
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CAPÍTULO I
CANTEIRO DE OBRAS
Art. 27 -

A implantação do canteiro de obras fora do local onde a mesma será realizada,

somente terá sua licença concedida pelo órgão competente do Município, mediante exame das
condições locais de circulação criadas no horário de trabalho e dos inconvenientes ou prejuízos que
venham causar ao tráfego de veículos e à circulação de pedestres, bem como imóveis vizinhos.
Parágrafo único - Após o término das obras, é obrigatório o restabelecimento ou
melhoramento das condições anteriores e restituição da cobertura vegetal preexistente à instalação do
canteiro de obras, se houver.
Art. 28 -

Nenhum elemento do canteiro de obras poderá prejudicar a arborização,

iluminação pública, a visibilidade de placas, avisos, sinais de trânsito e a circulação de pessoas e
outras instalações de interesse público.
Art. 29 -

É proibida a permanência de qualquer material de construção nas vias e nos

logradouros públicos, bem como a sua utilização como canteiro de obras e depósito de entulhos.
Parágrafo único - A não retirada dos materiais ou do entulho de vias ou logradouro público
autoriza a Prefeitura Municipal a fazer a remoção do material encontrado em via pública, dando-lhe o
destino conveniente, e a cobrar dos executores da obra a despesa da remoção, aplicando-lhe as sanções
cabíveis.

CAPÍTULO II
TAPUMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Art. 30 -

Enquanto durarem as obras, o responsável técnico deverá adotar as medidas e

equipamentos necessários à proteção e segurança dos que nela trabalham, dos pedestres, das
propriedades vizinhas, dos logradouros e vias públicas, observando o disposto nesta lei e nas normas
da ABNT e na legislação trabalhista.
Art. 31 -

Nenhuma construção, reforma, reparo ou demolição poderá ser executada no

alinhamento predial sem que esteja protegida por tapumes, salvo quando se tratar da execução de
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muros, grades, gradis ou pintura e pequenos reparos na edificação que não comprometam a segurança
dos pedestres.
§ 1º - Os tapumes somente poderão ser colocados após a expedição, pelo órgão competente
do Município, do Alvará de Construção ou de Demolição.
§ 2º - Tapumes e andaimes não poderão ocupar mais do que a metade da largura da calçada,
sendo que, no mínimo 0,80 (oitenta) centímetros ficarão livres para o fluxo de pedestres e deverão ter,
no mínimo, 2,10m (dois metros e dez centímetros) de altura.
§ 3º - Os materiais utilizados para a confecção dos tapumes deverão ser resistentes a
intempéries, seguros e dispostos de forma a preservar a estética do ambiente urbano, a integridade
física, o conforto e a acessibilidade de pedestres, segundo as determinações da NBR 9050 da ABNT
ou outra que vier a lhe substituir.
Art. 32 -

Para edifícios de três pavimentos ou mais, será obrigatória a colocação de

andaime de proteção do tipo “bandeja-salva-vidas” durante a execução da obra, observando também
os dispositivos estabelecidos nas demais normas vigentes.
Parágrafo único - No caso de emprego de andaimes mecânicos suspensos, estes deverão ser
dotados de guarda-corpo com altura de 1,20 (um metro e vinte centímetros) em todos os lados livres.
Art. 33 -

No caso de paralisação da obra por prazo superior a 4 (quatro) meses, os

tapumes e andaimes deverão ser retirados e providenciado o fechamento no limite do lote e mantido
em bom estado.

TÍTULO V
EDIFICAÇÕES EM GERAL
CAPÍTULO I
TERRENO E FUNDAÇÕES
Art. 34 -

Nenhuma edificação poderá ser construída sobre terreno úmido, pantanoso,

instável ou contaminado por substâncias orgânicas ou tóxicas sem o saneamento prévio do lote.
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Parágrafo único - Os trabalhos de saneamento do terreno deverão estar comprovados
através de laudos técnicos que certifiquem a realização das medidas corretivas, assegurando as
condições sanitárias, ambientais e de segurança para sua ocupação.
Art. 35 -

As fundações serão executadas de modo que a carga sobre o solo não

ultrapasse os limites na especificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Parágrafo único - As fundações não poderão invadir o leito da via pública, devendo ser
executadas de maneira que não prejudiquem os imóveis vizinhos, sejam totalmente independentes e
situados dentro dos limites do lote.

CAPÍTULO II
PAREDES, PISOS E COBERTURA
Art. 36 -

Os elementos estruturais, paredes divisórias e pisos devem garantir:

I.

Resistência ao fogo;

II.

Impermeabilidade;

III.

Estabilidade da construção;

IV.

Bom desempenho térmico e acústico das unidades;

V.

Acessibilidade.
Art. 37 -

Quando se tratar de paredes de alvenaria que constituírem divisões entre

habitações distintas ou se construídas na divisão do lote, deverão ter espessura de 20 (vinte)
centímetros.
Art. 38 -

Nas

coberturas

deverão

ser

incombustíveis e resistentes à ação dos agentes atmosféricos.
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CAPÍTULO III
PORTAS, PASSAGENS OU CORREDORES
Art. 39 -

As portas de acesso às edificações, bem como as passagens ou corredores,

devem ter largura suficiente para o escoamento dos compartimentos ou setores da edificação a que dão
acesso.
Parágrafo único - Para atividades específicas são detalhadas exigências no próprio corpo
desta Lei, respeitando-se:
I.

Quando a passagem ou corredor for de uso privativo a largura mínima será de 0,80m
(oitenta centímetros);

II.

Quando a passagem ou corredor for de uso coletivo, a largura mínima será de 1,20m
(um metro e vinte centímetros), salvo regras específicas indicadas por esta lei, para
locais de reuniões e afluências de pessoas, e normas do Corpo de Bombeiros;

III.

As portas de acesso a gabinetes sanitários e banheiros terão portas com largura mínima
de 0,60m (sessenta centímetros).

CAPÍTULO IV
ESCADAS E RAMPAS
Art. 40 -

As escadas de uso comum ou coletivo deverão ter largura suficiente para

proporcionar o escoamento do número de pessoas que dela dependem, sendo:
I.

A largura mínima das escadas de uso comum ou coletivo deverá sempre obedecer às
especificações contidas no Código de Prevenção de Incêndio e Pânico —
CSCIP/CBMPR;

II.

As escadas de uso privativo ou restrito do compartimento, ambiente ou local, poderão
ter largura mínima de 0,90m (noventa centímetros);

III.

As escadas nunca deverão oferecer passagem com altura inferior a 2,10m (dois metros e
dez centímetros);
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IV.

Só serão permitidas escadas em leques ou caracol e do tipo marinheiro quando interligar
dois compartimentos de uma mesma habitação, devendo a largura mínima do degrau ser
de 7cm (sete centímetros), e a 50cm (cinquenta centímetros) do bordo interno, o degrau
apresentar largura mínima do piso de 0,28cm (vinte e oito centímetros);

V.

Em ambientes sob a escada, obedecer a pé-direito mínimo conforme este código;

VI.

As escadas deverão ser de material incombustível, quando atenderem a mais 2 (dois)
pavimentos, excetuando-se habitação unifamiliar;

VII.

Ter um patamar intermediário, de pelo menos 1 (um) metro de profundidade, quando o
desnível vencido for maior que 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) de altura ou
16 (dezesseis) degraus;

VIII.

Os degraus das escadas deverão apresentar espelho "e" e piso "p", que satisfaçam à
relação de conforto obtida pela aplicação da Fórmula de Blondel [63cm ≤ 2E+P ≤
64cm], admitindo-se:

a)

Quando de uso privativo: altura máxima “e” 19cm (dezenove centímetros) e largura
mínima “p” 25cm (vinte e cinco centímetros);

b)

Quando de uso coletivo: altura máxima “e” 0,185m (dezoito centímetros e meio) e
largura mínima “p” 0,28m (vinte e oito centímetros).

Art. 41 -

As escadas de uso comum ou coletivo terão obrigatoriamente corrimão em um

dos lados, conforme exigências do Corpo de Bombeiro.
Art. 42 -

No caso de emprego de rampas, em substituição às escadas da edificação,

aplicam-se as mesmas exigências relativas ao dimensionamento fixadas para as escadas.
§ 1 º - As rampas poderão apresentar inclinação máxima de 20% (vinte por cento) para o uso
de veículos e de 8% (oito por cento) para uso de pedestres.
§ 2 º - Se a inclinação das rampas exceder a 6% (seis por cento) o piso deverá ser revestido
com material antiderrapante.
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§ 3 º - As rampas de acesso para veículos deverão ter seu início, no mínimo, 3,50m (três
metros e cinquenta centímetros) do alinhamento predial no caso de habitação coletiva ou comercial e
1,50m (um metro e cinquenta centímetros) no caso de habitação unifamiliar.
§ 3 º - A fim de permitir o acesso, circulação e utilização por pessoas portadoras de
deficiência, os logradouros públicos e edificações, exceto aquelas destinadas à habitação de caráter
permanente unifamiliar e multifamiliar, deverão seguir as orientações previstas em regulamento,
obedecendo a NBR 9050 da ABNT ou outra que vier a lhe substituir.
§ 4 º - As rampas deverão observar todas as exigências da legislação pertinente ao Corpo de
Bombeiros, diferenciadas em função do número de pavimentos da edificação.

CAPÍTULO V
PÉS-DIREITOS, SOBRELOJAS E MEZANINO
Art. 43 -

Os pés-direitos mínimos das edificações deverão ter 2,50 m (dois metros e

cinquenta centímetros).
§ 1º - Compartimentos em subsolo, escadas, rampas e corredores poderão ter pé-direito
mínimo de 2,10 (dois metros de dez centímetros).
§ 2º - Para conjuntos formados por lojas e sobrelojas ou mezanino, observam-se os seguintes
parâmetros:
a)

Mínimo de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) de pé-direito para a sobreloja ou
mezanino, não se admitindo elemento estrutural abaixo desta dimensão;

b)

Mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de pé-direito da loja abaixo da
sobreloja ou mezanino, não se admitindo elemento estrutural abaixo desta dimensão;

c)

A projeção máxima da sobreloja ou mezanino será de 50% (cinquenta por cento) da área
da loja.
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CAPÍTULO VI
MARQUISES E SALIÊNCIAS
Art. 44 -

Será permitida a construção de marquise na fachada dos edifícios construídos

no alinhamento predial, desde que obedecidas as seguintes condições:
I.

Não prejudicar a arborização e a iluminação pública e não ocultar placas de
nomenclatura de ruas e outras indicações oficiais dos logradouros;

II.

Ter na face superior, caimento em direção à fachada do edifício junto à qual será
convenientemente disposta à calha, provida de condutor para coletar e encaminhar as
águas, sob o passeio, à sarjeta do logradouro;

III.

Não empregar material sujeito a estilhaçamento;

IV.

Ser construída em material incombustível, de boa qualidade, com tratamento harmônico
com a paisagem urbana e ser mantida em perfeito estado de conservação.

V.

Ser construída sempre em balanço;

VI.

Ter altura mínima de 2,80 m (dois metros e oitenta centímetros);

VII.

A projeção da face externa do balanço deverá ser no máximo igual a 50% (cinquenta por
cento) da largura do passeio, nunca superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros).
Art. 45 -

As saliências para contorno de aparelhos de ar-condicionado, floreiras,

sacadas e brises poderão avançar no máximo 0,60m (sessenta centímetros) com altura livre de 2,80 m
(dois metros e oitenta centímetros) ao nível da calçada, com sistema de drenagem adequada.
Parágrafo único - A instalação destes elementos nas fachadas dependerá de licença da
Prefeitura Municipal e do requerimento acompanhado de projeto, detalhes e memorial justificativo,
cabendo ao setor responsável fazer exigências que julgar necessárias, para eficiência das mesmas
instalações.
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CAPÍTULO VII
ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
Art. 46 -

Em todos os edifícios construídos em Miraselva será obrigatória à destinação

de áreas de estacionamento para veículos em conformidade com a Lei Municipal de Uso e Ocupação
do Solo.
Art. 47 -

A dimensão mínima por vaga é de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros)

de largura, por 5,00m (cinco metros) de comprimento. A circulação e a área de manobra de veículos
deverão obedecer no mínimo de 5,00m (cinco metros) para garagem e estacionamentos, livre de
colunas ou qualquer obstáculo.
Art. 48 -

Estacionamentos em áreas descobertas sobre o solo deverão ser arborizados e

apresentar, no mínimo, uma árvore para cada 4 (quatro) vagas.
I.

Os acessos aos estacionamentos deverão atender às seguintes exigências:

II.

Circulação independente para veículos e pedestres;

III.

Largura mínima de 3,00m (três metros) para acessos em mão única e 5,00m (cinco
metros) em mão dupla até o máximo de 7,00m (sete metros) de largura. O rebaixamento
ao longo do meio fio para entrega e saída de veículos poderá ser o comprimento do
acesso mais 25% (cinte e cinto por cento) até o máximo de 7,00 m (sete metros);

IV.

Para testada com mais de um acesso, o intervalo entre as guias rebaixadas não poderá
ser menor que 5,00m (cinco metros);

V.

Ter uma distância mínima de 10,00m (dez metros) do encontro dos alinhamentos
prediais na esquina, exceto quanto se tratar de garagem ou estacionamento com área
superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados), quando esta distância mínima passa a
ser de 25 m (vinte e cinco metros).
Art. 49 -

Os acessos a garagem ou estacionamentos coletivos e a edifícios-garagem

deverão ter área interna de acumulação de veículos dimensionados de forma a comportar, no mínimo,
3% (três por cento) de sua capacidade e não poderá dificultar a saída de veículos.
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Parágrafo único. Quando se tratar de estacionamento com acesso controlado, deverá ser
previsto o espaço de acumulação ou acomodação entre o alinhamento predial e o local do controle.
Art. 50 -

Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou

privado de uso coletivo, deverão ser reservadas vagas de estacionamento para pessoa com deficiência
com comprometimento de mobilidade, em conformidade com o Art. 47 da Lei Federal 13.146/2015 e
alterações posteriores, e vagas para idosos, em conformidade com o Art. 41 da Lei Federal
10.741/2003 devidamente identificadas e próximas à entrada da edificação.
§ 1º - A vaga destinada à pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade
deverá ter largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) e acrescida de espaço de
circulação de 1,20 (um metro e vinte centímetros) demarcada com linha contínua, atendendo
estabelecido pela NBR 9050 da ABNT ou outra que vier a lhe substituir, na seguinte proporção:
a)

Até 10 (dez) vagas, é facultativo a reserva de vagas para pessoa com deficiência com
comprometimento de mobilidade;

b)

Entre 11 (onze) e 100 (cem) vagas, reservar 1 (uma) vaga para pessoa com deficiência
com comprometimento de mobilidade;

c)

Acima de 100 (cem) vagas, reservar 1% (um por cento) do total de vagas para pessoa
com deficiência com comprometimento de mobilidade.

§ 2º - Fica assegurada a reserva, para os idosos, de 5% (cinco por cento) das vagas nos
estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor
comodidade ao idoso, conforme dimensionamento indicado no Art. 47 desta lei.
§ 3º - As atividades novas, desenvolvidas em edificações já existentes com uso diferente do
pretendido, também estarão sujeitas ao disposto no caput do artigo.
Art. 51 -

Para análise do espaço destinado ao estacionamento ou garagem deverá ser

apresentada planta da área ou pavimento com a demarcação das guias rebaixadas, acessos, corredores
de circulação, espaços de manobra, arborização e vagas individualizadas, de acordo com o disposto
nesta lei.
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CAPÍTULO VIII
MUROS, GRADIS E OUTRAS FORMAS DE FECHAMENTO DE LOTES
Art. 52 -

Em toda extensão da testada de terrenos não edificados é obrigatória a

construção, reconstrução e a conservação de vedações, podendo ser muros, cercas ou outros
elementos, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade, competindo aos
proprietários o seu cumprimento.
§ 1º - A altura máxima admitida dos muros divisórios é de 3m (três metros), salvo quando
exigência técnica para integridade do terreno determinar altura maior e, em qualquer caso, estando
impedidas quaisquer soluções construtivas, acabamentos e equipamentos e instalações que ameacem a
segurança dos pedestres, dos terrenos adjacentes e das condições de acessibilidade nos passeios
públicos.
§ 2º - Quando houver entrada e saída de veículos no lote, os fechamentos frontal e lateral dos
terrenos deverão ser feitos com elementos que permitam a visão tanto dos transeuntes como dos
condutores dos veículos que cruzam o passeio.
§ 3º - A abertura e fechamento, inclusive o travamento dos portões não podem ultrapassar o
alinhamento do imóvel e não pode obstruir a calçada, a abertura e fechamento do portão deverão
ocorrer para dentro da edificação.
§ 4º - Em caso de instalação de portões basculantes e cancelas automáticas, deverá ser
instalada sinalização sonora e luminosa antes da movimentação do portão.
Art. 53 -

Para facilitar o escoamento das águas, não será permitida a construção de

muros fechados no alinhamento predial, devendo os mesmos apresentar, pelo menos, 30% (trinta por
cento) de vazios em sua extensão.

CAPÍTULO IX
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO
Art. 54 -

Todos os compartimentos, de qualquer local habitável, para os efeitos de

insolação, ventilação e iluminação, terão abertura em qualquer plano, abrindo diretamente para o
logradouro público ou espaço livre e aberto do próprio imóvel.
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§ 1 º - As edificações deverão atender os parâmetros de recuo dispostos na Lei Municipal de
Uso e Ocupação do Solo.
§ 2 º - As distâncias mínimas serão calculadas perpendicularmente à abertura, da parede à
extremidade mais próxima da divisa.
§ 3 º - Os compartimentos destinados a lavabos, antessalas, corredores e "kit", poderão ser
ventilados indiretamente por meio de forro falso (dutos horizontais) através de compartimento
contínuo com a observância das seguintes condições:
a)

Largura mínima equivalente a do compartimento a ser ventilado;

b)

Altura mínima livre de 20 cm (vinte centímetros);

c)

Comprimento máximo de 6 m (seis metros), exceto no caso de serem abertos nas duas
extremidades, quando não haverá limitação àquela medida;

d)

Comunicação direta com espaços livres;

e)

A boca voltada para o exterior deverá ter tela metálica e proteção contra água da chuva.

§ 4 º - Os compartimentos de lavabos, antessalas, corredores e "kit" poderão ter ventilação
forçada, feita por chaminé de tiragem, observadas as seguintes condições:
a)

Serem visitáveis na base;

b)

Permitirem a inspeção de um círculo de 50 cm (cinquenta centímetros) de diâmetro;

c)

Terem revestimento interno liso.

§ 5 º - Os compartimentos sanitários, vestíbulos, corredores, sótãos, lavanderias e depósitos
poderão ter iluminação e ventilação zenital.
Art. 55 -

A área mínima necessária para ventilação e iluminação está indicada no

Anexo I - Dimensionamento mínimo iluminação e compartimento das edificações, parte integrante
desta Lei.
Parágrafo único - Quando os compartimentos tiverem aberturas para insolação, ventilação e
iluminação sob alpendre, terraço ou qualquer cobertura a área do vão para iluminação natural deverá
ser acrescida de mais 25% (vinte e cinco por cento), além do mínimo exigido no Anexo I Dimensionamento mínimo iluminação e compartimento das edificações.
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CAPÍTULO X
INSTALAÇÕES EM GERAL
Art. 56 -

Todas as instalações hidrossanitárias, elétricas, telefônicas, de fibra ótica, de

segurança e demais instalações prediais deverão obedecer às normas técnicas oficiais vigentes.
Parágrafo único - Fica a cargo do proprietário a construção, reconstrução ou reparação das
caçadas nos casos das obras e instalações citadas no caput desse artigo.

Seção I
Instalações de Águas Pluviais
Art. 57 -

As águas pluviais deverão ser encaminhadas até o poço de retenção ou

infiltração contido no próprio lote, e o excesso canalizado sob o passeio público, até o sistema de
drenagem urbana, quando existente.

Art. 58 -

É proibido o despejo de águas pluviais ou servidas sobre as calçadas, nos

imóveis vizinhos, ou seu lançamento na rede de esgoto.
Parágrafo único - Quando constatada a irregularidade o proprietário será intimado a realizar
a adequação no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da intimação, e o órgão competente
aplicará os procedimentos fiscais e as multas cabíveis.

Seção II
Implantação dos Mecanismos de Contenção de Cheias
Art. 59 -

O controle de cheias e alagamentos consistirá em acumular o máximo possível

os excedentes hídricos a montante, possibilitando assim o retardamento do pico das enchentes para as
chuvas de curta duração e maior intensidade.
Parágrafo único – Para aplicação do referido controle, tem-se as seguintes definições:
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a)

Bacias ou reservatórios de retenção – são dispositivos capazes de reter e acumular parte
das águas pluviais de chuvas intensas de modo a retardar o pico de cheias, aliviando
assim os canais ou galerias de jusante responsáveis pela macrodrenagem;

b)

Cisternas ou reservatórios de acumulação – são dispositivos com objetivo de reter os
excedentes hídricos localizados, resultantes da microdrenagem. Podem se constituir de
sumidouros com dispositivos que permitam a infiltração de modo a acumular as águas
pluviais e possibilitar seu aproveitamento para fins de irrigação, limpeza e outros fins
que não constituam abastecimento para o uso na alimentação e higiene.

Art. 60 -

Lei Municipal específica irá definir os critérios para implantação de cisternas

ou reservatórios, em função do cenário de suscetibilidade a alagamento.

Seção III
Instalações Hidrossanitárias
Art. 61 -

Todas as edificações em lotes com frente para logradouros públicos que

possuam redes de água potável e de esgoto 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 esgoto
sanitário.
§ 2º - Nos logradouros não servidos pelo sistema de abastecimento de água, a edificação
poderá possuir poço adequado para seu abastecimento, devidamente protegido contra as infiltrações de
águas superficiais.
§ 3º - Nos logradouros não servidos pelo sistema de esgotamento sanitário, a edificação
deverá ser dotada de fossa séptica, cujo efluente será lançado em poço absorvente (sumidouro ou poço
anaeróbico), conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual deverá
ser instalada dentro do limite do terreno.
Art. 62 -

Toda unidade residencial deverá possuir no mínimo um vaso sanitário, um

chuveiro, um lavatório e uma pia de cozinha, que deverão ser ligados à rede de esgoto ou à fossa
séptica.
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Art. 63 -

Toda edificação deverá dispor de reservatório elevado de água tratada, com

tampa, boia, reserva para combate a incêndio e altura suficiente para permitir bom funcionamento e
qualidade da distribuição, além de estar em local de fácil acesso que permita visita.

Seção IV
Instalações Elétricas

Art. 64 -

É obrigatória a existência de instalações elétricas em todas as edificações

situadas em logradouros servidos por rede de distribuição de energia.
Parágrafo único - Os medidores e os transformadores deverão estar situados em
compartimentos tecnicamente adequados, separados e localizados em pavimento térreo.

Seção V
Instalações de Gás

Art. 65 -

As instalações de gás nas edificações deverão ser executadas de acordo com as

prescrições das normas da ABNT, bem como das legislações federais, estaduais e municipais
pertinentes.

Seção VI
Instalações de Proteção Contra Incêndio
Art. 66 -

As edificações construídas, reconstruídas reformadas ou ampliadas, quando

foi o caso, deverão ser providas de instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico,
de acordo com as orientações do Corpo de Bombeiros e da legislação pertinente.
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Seção VII
Instalações de Elevadores
Art. 67 -

Será obrigatória a instalação de, no mínimo, 1 (um) elevador nas edificações

com mais de 4 (quatro) pavimentos e 2 (dois) elevadores nas edificações de mais de 7 (sete)
pavimentos.
§ 1º - O térreo conta como um pavimento, bem como cada pavimento abaixo do nível do
meio-fio.
§ 2º - No caso de existência da sobreloja, a mesma contará como um pavimento.
§ 3º - Se o pé-direito do pavimento térreo for igual ou superior a 5m (cinco metros) contará
como 2 (dois) pavimentos e, a cada 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) acrescido a este pédireito, corresponderá a 1 (um) pavimento a mais.
§ 4º - Os espaços de acesso ou circulação às portas dos elevadores deverão ter dimensão não
inferir a 1,50 (um metro e cinquenta centímetros), medida perpendicularmente às portas dos
elevadores.
§ 5º - Os elevadores não poderão ser o único modo de acesso aos pavimentos superiores de
qualquer edificação.
§ 6º - O sistema mecânico de circulação vertical está sujeito às normas técnicas da ABNT,
sempre que for instalado, cujo projeto e instalação e deve ser acompanhamento por um responsável
legalmente habilitado.
§ 7º - Não será considerado para efeito da aplicação deste artigo, o último pavimento quando
este for de uso exclusivo do penúltimo ou destinado a servir de moradia do zelador.

Seção VIII
Instalações para Depósito de Lixo
Art. 68 -

As edificações deverão prever local para armazenagem de lixo, onde o mesmo

deverá permanecer até o momento da apresentação à coleta.
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Parágrafo único - No caso de edificações multifamiliares e destinadas à atividades
econômicas (comércio, serviço, industrial, institucional), voltadas para as vias públicas, deverá ser
reservada área interna ao terreno com abertura para o passeio público para o depósito de lixo a ser
coletado pelo serviço público.

TÍTULO VI
CARACTERIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES POR USO
Art. 69 -

As edificações em função de sua finalidade, uso ou classificação, deverão

observar as disposições específicas neste Título, além daquelas previstas nesta Lei e na legislação
aplicável em cada caso.
Art. 70 -

Além de atender às demais disposições desta Lei, a mudança do uso de uma

edificação existente, quando da substituição por outro uso ou atividade que implique em sujeição às
determinações legais referentes à acessibilidade, exigirá a sua adaptação às condições de acesso,
circulação e utilização pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Parágrafo único - O órgão competente pela aprovação de projetos determinará as condições
de adaptação e os níveis de acessibilidade, cabíveis em cada caso.

CAPÍTULO I
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS
Art. 71 -

É facultada a organização interna da unidade residencial em compartimentos,

podendo ser adotada solução de ambientes integrados para diversas funções, exceto banheiros e
ambientes onde a as exigências de segurança ou conforto ambiental dos usuários exijam a sua vedação
e o controle do seu acesso.
Parágrafo único - As áreas mínimas para edificações destinadas a edificações residenciais
estão previstas no Anexo I - Dimensionamento mínimo iluminação e compartimento das
edificações, contido nesta Lei.
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Art. 72 -

Nas edificações residenciais multifamiliares todas as partes comuns para

acesso, circulação e uso comum dos moradores devem cumprir as exigências quanto à acessibilidade
prevista nesta Lei.

Seção I
Residências em série, paralelas ao alinhamento predial

Art. 73 -

Consideram-se residências em série, paralelas ao alinhamento predial as

situadas ao longo dos logradouros públicos, geminadas ou não, em regime de condomínio, as quais
não poderão ser em número superior a 10 (dez) unidades de moradia.
Art. 74 -

As residências em série, paralelas ao alinhamento predial, deverão obedecer às

seguintes condições:
I.

A testada da área do lote de uso exclusivo de cada unidade terá, no mínimo 5m (cinco
metros);

II.

A área mínima do terreno de uso privativo da unidade de moradia não poderá ser
inferior ao estabelecido pelo zoneamento incidente, conforme Lei Municipal de Uso e
Ocupação do Solo.

Seção II
Residências em série, transversais ao alinhamento predial
Art. 75 -

Consideram-se residências em série, transversais ao alinhamento predial,

geminadas ou não, em regime de condomínio, aquelas cuja disposição exija a abertura de faixa de
acesso, não podendo ser superior a 10 (dez) o número de unidades.
Art. 76 -

As residências em série, transversais ao alinhamento predial, deverão

obedecer às seguintes condições:
I.

Até 4 (quatro) unidades, o acesso se fará por uma faixa com a largura de no mínimo 4m
(quatro metros), sendo no mínimo 1m (um metro) de passeio;
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II.

Com mais de 4 (quatro) unidades, o acesso se fará por uma faixa com largura de no
mínimo:

a)

7,50 m (sete metros e cinquenta centímetros), quando as edificações estiverem situadas
em um só lado da faixa de acesso, sendo no mínimo 1,50 m (um metro e cinquenta
centímetros) de passeio;

b)

Ou 9,00 (nove metros), quando as edificações estiverem dispostas em ambos os lados da
faixa de acesso, sendo no mínimo 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de passeio;

III.

Quando houver mais de 5 (cinco) moradias no mesmo alinhamento, deverá ser previsto
um bolsão de manobra para retorno dos veículos.

IV.

Possuirá cada unidade de moradia uma área de terreno de uso exclusivo, com no
mínimo 50% (cinquenta por cento) do lote mínimo da zona onde estiver situado, nunca
inferior a 125 m² (cento de vinte e cinco metros quadrados);

V.

Os parâmetros de ocupação do solo deverão ser observados, conforme zoneamento
incidente, de acordo com a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo.

CAPÍTULO II
EDIFICAÇÕES COMERCIAIS
Art. 77 -

As áreas mínimas para edificações destinadas a comércio e serviços estão

previstas no Anexo I - Dimensionamento mínimo iluminação e compartimento das edificações
contido nesta Lei.
Art. 78 -

As edificações destinadas ao consumo de gêneros alimentícios deverão dispor

de instalações sanitárias separadas por sexo para uso do público.
§ 1º - Estão isentas da obrigação definida no caput deste artigo as edificações com até 30m²
(trinta metros quadrados) de área construída, devendo possuir local adequado à lavagem de mãos para
uso do público.
§ 2º - Nas edificações com mais de 31m² (trinta e um metros quadrados) até 50m² (cinquenta
metros quadrados) de área construída, admite-se 1 (uma) instalação sanitária para o uso público.
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§ 3º - A instalação sanitária deverá atender à Norma Técnica Brasileira de Acessibilidade
NBR 9050 da ABNT ou outra que vier a lhe substituir.
§ 4º - Os compartimentos das edificações onde houver fabricação, manipulação, preparo ou
depósito de alimentos deverão respeitas as normas da vigilância sanitária.
Art. 79 -

Toda edificação ou unidade comercial que apresenta uso de uniforme ou

similar será dotada de local apropriado para vestiário com armários individuais para uso dos
funcionários.

CAPÍTULO III
EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS
Art. 80 -

As edificações para uso industrial deverão satisfazer às exigências dos órgãos

ambientais estadual, municipal e federal e as determinações do Corpo de Bombeiros, devendo os
compartimentos serem dimensionados em função das atividades que lhes serão destinadas.
Parágrafo único - A construção, reforma ou adaptação de prédios para uso industrial
somente será admitida em áreas indicadas pela Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo.
Art. 81 -

É proibida a descarga de esgotos sanitários de qualquer procedência e

despejos industriais "in natura" nas valas coletoras, ou em qualquer curso d'água.
Art. 82 -

Toda edificação ou unidade industrial que apresenta o uso de uniforme ou

similar será dotada de local apropriado para vestiário com armários individuais para uso dos
funcionários.

CAPÍTULO IV
EDIFICAÇÕES ESPECIAIS
Art. 83 -

Os estabelecimentos de hospedagem, além das demais disposições legais

aplicáveis, deverá dispor de, no mínimo, 1 (uma) unidade de hospedagem e banheiro privativo, ambos
adaptados ao uso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, salvo maior exigência legal, cujo
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acesso à edificação e a unidade deverá atender aos dispositivos da NBR 9050 da ABNT ou outra que
vier a lhe substituir.
Art. 84 -

As oficinas de veículos, mecânica, lataria e pintura, além das demais

disposições aplicáveis, deverão atender as seguintes exigências:
I.

Pisos impermeáveis;

II.

Sanitários e vestiários dotados com chuveiro e vestiários para os colaboradores;

III.

Muro de divisa com terrenos vizinhos, com altura mínima de 2m (dois metros);

IV.

Proteção contra interferências dos processos de trabalho adotados no estabelecimento
para a segurança, o conforto e a qualidade ambiental na vizinhança e nos logradouros
públicos adjacentes;

V.

Dejetos coletados por caixa de areia e caixa separadora de óleo antes de serem lançados
na rede pública de esgoto sanitário ou outro destino, de acordo com as normas
pertinentes.
Art. 85 -

Os postos de combustíveis, além das demais disposições aplicáveis da

legislação e das normas do Corpo de Bombeiros, deverão atender às seguintes exigências:
I.

As bombas abastecedoras de combustíveis serão recuadas, no mínimo, 5,00m (cinco
metros) do alinhamento do logradouro público e de qualquer ponto das divisas laterais e
de fundos do lote;

II.

As edificações necessárias ao funcionamento do estabelecimento serão afastadas, no
mínimo 4m (quatro metros) das bombas abastecedoras de combustíveis;

III.

Muro de divisa com terrenos vizinhos, com altura mínima de 2m (dois metros);

IV.

Banheiros e vestiários distintos para colaboradores;

V.
VI.

Sanitários distintos para usuários;
Nos estabelecimentos onde haja lavagem ou lubrificação de veículos, os
compartimentos destinados a esta finalidade deverão ser projetados de modo a proteger
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a vizinhança e o logradouro público de incômodos do seu funcionamento, devendo os
despejos serem coletados em caixa de areia e caixa separadora de óleo antes de serem
lançados na rede pública de esgoto sanitário ou outro destino, de acordo com o órgão
municipal competente;
VII.

A entrada e saída de veículos deverá ter largura mínima de 4m (quatro metros) e
máxima de 8m (oito metros), devendo ainda guardar distância mínima de 2m (dois
metros) das laterais do terreno, não podendo ser rebaixado o meio fio no trecho
correspondente à curva da concordância das ruas;

VIII.

Os passeios fronteiriços à edificação deverão garantir as condições de acessibilidade e
sinalização para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida previstas em lei e nas
Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade.
Art. 86 -

As edificações destinadas aos depósitos de explosivos e munições obedecerão

às normas estabelecidas em regulamentação específica e as destinadas a inflamáveis, inclusive GLP,
aquelas estabelecidas pelos órgãos estadual e municipal competentes.

Art. 87 -

Toda edificação destinada à prestação de serviços sob responsabilidade do

Poder Público Municipal deverá ser construída, adaptada ou reformada de modo a:
I.

Atender às exigências da Lei Federal n° 13.146/2015 e a adotar os padrões de
acessibilidade previstos nas Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis;

II.

Contemplar soluções projetais em garantia da sustentabilidade ambiental e da
racionalidade do uso dos recursos naturais, em especial a instalação de sistema de
aquecimento de água por energia solar e aproveitamento de águas de chuva a serem
consumidas nas edificações, bem como a utilização de telhados ambientalmente
corretos, conforme dispõe a Lei Estadual 17.084 /2012.
Art. 88 -

As edificações destinadas às atividades de interesse da saúde, assim definidas

na legislação sanitária vigente, obedecerão às disposições estabelecidas pelos órgãos municipais,
estaduais e federais que tratam da matéria.
Art. 89 -

Além das disposições estabelecidas pelos órgãos competentes, as edificações

destinadas às atividades de educação deverão atender aos seguintes requisitos:
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I.

Salas de aula dimensionadas na proporção de 1,20m² (um metro e vinte centímetros
quadrados) por aluno, e pé-direito mínimo de 3m (três metros);

II.

Instalações sanitárias separadas por sexo, devendo ser dotadas de bacias sanitárias em
número correspondente a, no mínimo, uma para cada 15 (quinze) alunas e uma para
cada 25 (vinte e cinco) alunos; 1 (um) mictório para cada 40 (quarenta) alunos; e 1 (um)
lavatório para cada grupo de 40 (quarenta) alunos e alunas respectivamente;

III.
a)

Local de recreação, coberto e descoberto, nas seguintes condições:
Área proporcional equivalente a metade da soma das áreas das salas de aula, não
podendo ser inferior a 40,00m2 (quarenta metros quadrados);

b)

Que permita a inscrição de um círculo de 5,00m (cinco metros) de diâmetro em qualquer
região de sua área de piso;

c)

A parte coberta com pé-direito mínimo de 4,00m (quatro metros), ligada ao corpo da
edificação e aos acessos por circulação coberta, inclusive sobre recuo frontal;

IV.

Providas de bebedouro na proporção de 1 (um) para cada grupo de 40 (quarenta)
estudantes;

V.

Interligação de níveis diferentes ou pavimentados deve ocorrer através de rampas ou
outra solução que garanta a acessibilidade, conforme dispõe a NBR 9050 da ABNT ou
outra que vier a lhe substituir.
Art. 90 -

Sem prejuízo das condições de acessibilidade previstas nesta Lei e na

legislação pertinente, qualquer compartimento projetado para local de reunião e afluência de público
terá sua lotação máxima calculada na proporção de 1 (uma) pessoa para cada 70cm² (setenta
centímetros quadrados), nas áreas destinadas a pessoas sentadas, e 1 (uma) pessoa para cada 50cm²
(cinquenta centímetros quadrados), nas áreas destinadas a pessoas em pé.
Art. 91 -

As portas de acesso dos compartimentos projetados para local de reunião e

afluência de público, inclusive teatros, casas noturnas, cinemas, templos e locais de culto, ginásios e
estádios, deverão atender às seguintes disposições:
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I.

Saídas de emergência com comunicação para o logradouro público, dimensionadas
segundo normas do Código de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de
Bombeiros do Paraná;

II.

As folhas das portas para saída de emergência não poderão abrir diretamente sobre o
passeio ou logradouro público.
Art. 92 -

Os corredores de acesso dos compartimentos projetados como local de reunião

e afluência de público, além das disposições do artigo anterior, deverão atender às seguintes:
I.

Largura constante mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) para os
compartimentos com até 500m² (quinhentos metros quadrados);

II.

Acréscimo de 5cm (cinco centímetros) na largura do corredor, por metro quadrado
excedente a 500,00m² (quinhentos metros quadrados);

III.

Distância máxima de 30 (trinta) metros das saídas de emergência.

Art. 93 -

As escadas e rampas de acesso às edificações projetadas para um grande

afluxo de pessoas, além das exigências constantes desta Lei, deverão contar com largura mínima de
2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), para a lotação de até 200 (duzentas) pessoas, sendo
obrigatório acréscimo de 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas ou fração excedente, salvo
maior exigência legal.

CAPÍTULO V
TORRES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Art. 94 -

Para as torres de telefonia e retransmissão de ondas de rádio e televisão, o

projeto será aprovado mediante a apresentação de:
I.

Projeto de implantação apresentando:

a)

Implantação do container, do equipamento e da torre, observando-se a distância mínima
num raio de 10,00m (dez metros) do eixo da torre até as divisas do imóvel onde esta será
implantado;

b)

Cota de nível do terreno e altura da torre;
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c)

Recuo frontal em relação ao alinhamento predial;

d)

Acesso.

II.

Anexar parecer da ANATEL por ocasião do "Habite-se", declarando que a operação do
equipamento não interfere no entorno e nos demais sistemas de comunicação;

III.

Anotação de Responsabilidade — ART/CREA ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT/CAU ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT/CNT, quanto às
instalações;

IV.

Comprovante de propriedade e/ou de locação de espaço, ou compromisso de locação
destinado a instalação para os sistemas de programação de telecomunicação proposto;

V.

A instalação será autorizada por meio do Alvará de Construção.
§ 1º - No caso de instalação de equipamento no topo de edifício existente, deverá apresentar

certidão da convenção de condomínio devidamente transcrita no competente cartório do registro de
imóveis e fotocopia autenticada da ata de assembleia em que tenha sido aprovada a instalação da
Estação de Telecomunicações.
§ 2º - A instalação de torres, postes ou mastros e das estações de radiocomunicação
abrangidos por esta Lei deverá atender, além do disposto neste instrumento, a legislação federal,
estadual e municipal pertinente.
§ 3º - Fica vedada a instalação de torres, postes ou mastros e de estações de
radiocomunicação abrangidos por esta Lei nas seguintes áreas:
a)

Áreas de Preservação Permanente, conforme trata o Código Florestal (Lei Federal nº
12.651/2012);

b)

Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MZCAN), conforme dispõe o Plano
Diretor;

c)

Zona de Espaços Livres – ZEL, de acordo com a Lei Municipal de Uso e Ocupação do
Solo;

d)

Em bens tombados e respectivas áreas envoltórias.
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§ 4º - Fica facultado ao órgão competente pela gestão ambiental do Município impor
exigências para a implantação de torres, postes ou mastros e de estações de radiocomunicação nas
áreas mencionadas acima.

TÍTULO VII
FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÕES E SANÇÕES
CAPÍTULO I
FISCALIZAÇÃO
Art. 95 -

A fiscalização das obras será exercida pelo município através de servidores

autorizados.
Parágrafo único - O servidor responsável pela fiscalização, antes de iniciar qualquer
procedimento, deverá identificar-se perante o proprietário da obra, responsável técnico ou , seus pre
postos.
Art. 96 -

Constitui infração toda ação ou omissão que contrarie as disposições deste

Código ou de outras leis ou atos baixados pelo Poder Público Municipal no exercício regular do seu
poder de polícia.
§ 1° - Qualquer cidadão poderá denunciar ação contrária ou omissão às disposições deste
Código, ou de outras leis e regulamentos do Município, mediante representação formal à autoridade
competente, a quem caberá a devida apuração, providenciando as diligências necessárias e demais
medidas legais cabíveis.
§ 2° - Ao autor da representação será assegurado o direito de acompanhamento do processo
administrativo até a sua conclusão.
§ 3° - No caso de ficar comprovada a presunção de má fé do autor da denúncia, o mesmo
ficará sujeito às sanções legais cabíveis.
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CAPÍTULO II
SANÇÕES
Art. 97 -

Constatada qualquer irregularidade ou violação dos dispositivos desta lei, será

lavrado o Auto de Infração e notificado o infrator para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, apresentar
defesa.
§ 1° - Considera-se infrator o proprietário do imóvel e, quando for o caso, o responsável
técnico pela execução da obra.
§ 2° - A notificação deverá ser feita pessoalmente ou por via postal, com aviso de
recebimento, ou ainda, por edital, nas hipóteses de recusa de recebimento da notificação ou não
localização do notificado.
Art. 98 I.

Às infrações dos dispositivos desta lei serão aplicadas as seguintes sanções:

Embargo da obra;

II.

Multas;

III.

Interdição da edificação; e

IV.

Demolição.

CAPÍTULO III
EMARGO
Art. 99 -

Verificado o prosseguimento da obra ou decorrido o prazo legal estipulado

para a regularização no Auto de Infração será imposta a multa ao infrator e efetuado o embargo.
Art. 100 I.

Toda obra será motiva de Embargo se:

Executada sem Alvará de Construção e/ou Alvará de Demolição, quando este for
necessário;

II.
III.

Construída ou reformada, em desacordo com os termos do Alvará de Construção;
Houver riscos quanto a sua estabilidade;
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IV.
V.

Estiver em condições de higiene e salubridade que atentem contra saúde pública;
Apresentem riscos potenciais de incêndios, explosões ou outros sinistros.

Parágrafo único - A aplicação da sanção não exonera o infrator do cumprimento da
obrigação a que esteja sujeito.
Art. 101 -

O Auto de Embargo será publicado e afixado, uma única vez, no local

destinado a publicação de editais no saguão da Prefeitura Municipal.
Art. 102 I.

No Auto do Embargo, constará, no mínimo:

Nome, endereço do infrator;

II.

Local da obra;

III.

A descrição da irregularidade;

IV.

O valor da multa imposta;

V.

Data e hora da autuação;

VI.
VII.
VIII.

Nome e assinatura do servidor público;
Assistência de duas testemunhas, quando possível;
Assinatura de infrator ou declaração de recusa.
Art. 103 -

Não sendo o Embargo obedecido, será o processo instruído e remetido à

Procuradoria Jurídica para efeito de início da competente ação judicial.
Parágrafo único - A Procuradoria dará conhecimento da ação judicial ao setor de
fiscalização para que acompanhem a obra embargada, comunicando qualquer irregularidade.
Art. 104 -

O Embargo somente cessará pela eliminação do dispositivo legal violado e o

pagamento da multa imposta.
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Parágrafo único - Enquanto não regularizada, somente será permitido executar trabalhos
que sejam necessários para a eliminação da disposição legal violada e para garantir a segurança, a
higiene e a salubridade do local.

CAPÍTULO IV
MULTA

Art. 105 -

Independentes de outras penalidades previstas pela legislação em geral e pelo

presente Código, serão aplicadas multas, para as seguintes infrações:
I.

Quando houver quebra do embargo da obra;

II.

Quando o passeio estiver em mau estado;

III.

Quando houver ausência ou falta de conservação dos muros;

IV.

Obstrução do passeio ou a sua utilização como canteiro de obras ou para descarga de
materiais;

V.

Quando houver ausência de tapumes;

VI.

Avanço de tapume sobre o passeio além dos limites estabelecidos;

VII.

Construção e ou utilização de marquise de forma irregular;

VIII.

Guia rebaixada sem atender às determinações específicas;

IX.
X.

Uso de área de estacionamento ou garagem para outra finalidade que não a permitida;
Demais casos constatados pela equipe técnica e fiscais de obras do Município.

§ 1º - Para a imposição da multa, a autoridade competente levará em conta os valores e
parâmetros constantes no Anexo III – Penalidades, calculadas com base em múltiplos da Unidade
Fiscal de Miraselva (UFIM)
§ 2º - Imposta a multa, o infrator será notificado para que proceda ao pagamento no prazo de
15 (quinze) dias.
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§ 3º - A aplicação da multa poderá ter lugar em qualquer época, durante ou depois de
constatada a infração.
§ 4º - A multa não paga no prazo legal será inscrita em dívida ativa.
§ 5º - Os infratores que estiverem em débito relativo a multas no Município, não poderão
receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de licitações, celebrar
contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar, a qualquer título, com a administração
municipal.
§ 6º - As reincidências terão valor da multa multiplicada progressivamente de acordo com o
número de vezes em que for verificada a infração.

CAPÍTULO V
INTERDIÇÃO
Art. 106 -

A obra será interditada se constituir risco de estabilidade, segurança ou

salubridade às pessoas, propriedades e ao meio ambiente.
§ 1º - Se a edificação estiver sendo utilizada, o órgão competente do poder Executivo
Municipal deverá notificar aos ocupantes a irregularidade e, se necessário, interditar a edificação.
§ 2º - Se a edificação estiver em ruída, independente da notificação, o proprietário poderá
das início à obra de emergência, desde que assistido por profissional habilitado, comunicando por
escrito à Prefeitura, justificando e informando a natureza dos serviços a serem executados.
§ 3º - A interdição só será suspensa quando forem eliminadas causas que a determinaram.

CAPÍTULO VI
DEMOLIÇÃO
Art. 107 I.

A demolição, total ou parcial da edificação ou obra, será aplicada quando:

For clandestina;
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II.

Realizada em desacordo com o projeto aprovado pelo órgão competente do poder
Executivo Municipal;

III.

Constituir risco às pessoas, propriedades e ao meio ambiente.

Art. 108 -

A obrigação da demolição será efetivada mediante intimação do proprietário

da edificação ou obra.
§ 1º - Ao intimado assiste o direito de, em sete dias úteis, pleitear a revogação da intimação,
requerendo vistoria na edificação ou obra, a qual será realizada por dois peritos habilitados junto ao
CREA e/ou CAU, sendo um deles obrigatoriamente indicado pelo poder Executivo Municipal.
§ 2º - Cumprida a vistoria e, se indeferido o pleito, seguir-se-á a ação ou medida judicial
cabível.
Art. 109 -

As demolições através de explosivos serão regidas pelas normas brasileiras a

que estão sujeitas.

Art. 110 -

Em qualquer demolição, o profissional responsável adotará todas as medidas

necessárias para garantir a segurança e a integridade dos operários, transeuntes, dos logradouros
públicos e das propriedades vizinhas.

CAPÍTULO VII
DEFESA E RECURSO
Art. 111 -

A defesa quanto ao Auto de Infração supostamente lavrado incorretamente

deverá ser feita por petição e em processo administrativo próprio, onde o interessado alegará, de uma
só vez, toda matéria que entender útil, juntando os documentos comprobatórios das razões
apresentadas.
§ 1º - A petição mencionará, obrigatoriamente:
I.
II.

A autoridade julgadora a quem é dirigida;
A qualificação do interessado e o endereço para a notificação;
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III.

Os dados do imóvel;

IV.

Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

V.

Objetivo visado, com referência ao auto de infração que questiona.
§ 2º - A impugnação suspenderá a sanção até a decisão da autoridade competente.
§ 3º - A autoridade administrativa determinará, através de ofício ou de requerimento do

interessado, a realização das diligências que entender necessárias, fixando-lhe o prazo e indeferirá as
consideradas prescindíveis, impraticáveis ou protelatórias, podendo ainda solicitar o parecer da
Procuradoria Jurídica do Município.
§4º - Preparado o processo para decisão, a autoridade administrativa prolatará despacho no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, resolvendo todas as questões debatidas e pronunciando a
procedência ou improcedência da impugnação
§ 5º - O autuado será notificado da decisão por publicação no veículo de comunicação oficial
municipal.
§ 6º - A decisão administrativa é irrecorrível e produzirá os seguintes efeitos, conforme o
caso:
a)

Quando a decisão mantiver a autuação, mantém as penalidades aplicadas por meio do
Auto de Infração;

b)

Quando a decisão tornar insubsistente a autuação, revoga as penalidades aplicadas
indevidamente.

TÍTULO VIII
REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES
Art. 112 -

As edificações irregulares poderão ser regularizadas junto ao órgão

competente da Prefeitura Municipal nos seguintes aspectos:
I.
II.

Afastamentos lateral e/ou fundo;
Quantidade vagas de estacionamento de veículos;
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III.

Coeficiente de Aproveitamento;

IV.

Taxa de ocupação;

V.

Marquises;

VI.

Gabarito;

VII.

Iluminação e ventilação;
§ 1º - Caso o componente em desacordo com esta Lei ou com a Lei Municipal de Uso e

Ocupação do Solo do tenha sido construído antes da data de publicação desta Lei e haja documentos
e/ou registros que comprovem tal fato, o Município poderá exigir do proprietário o pagamento de
multa no valor de 1% (um por cento) do valor venal do edifício, além da adequação do referido
edifício às disposições da legislação vigente, quando possível.
§ 2º - Caso o componente irregular do edifício tenha sido construído após a data de
publicação desta Lei ou não seja possível apresentar provas deste fato, o Município poderá:
a)

Exigir do proprietário pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor
venal do edifício, além de exigir do proprietário a adequação do referido edifício às
disposições da legislação vigente, quando possível;

b)

Exigir a demolição parcial ou total do edifício conforme disposto no CAPÍTULO V do
TÍTULO VI desta lei.

§ 3º - Para toda solicitação de regularização o ConCid deverá ser acionado para embasar a
aprovação da regularização solicitada.
Art. 113 I.
II.

Sob nenhuma hipótese poderá ser objeto de regularização os edifícios que:

Estejam em área de risco geológico;
Estejam sobre a faixa non aedificandi, viela sanitária, ocupação administrativa ou
instituição de servidão;

III.

Estejam localizados em áreas ambientalmente protegidas, perante rios, córregos,
várzeas, fundo de vale, faixas de escoamento de águas pluviais, galerias, canalizações,
linhas de energia de alta tensão, rodovias e estradas;
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IV.

Estejam localizados em áreas particulares invadidas, áreas públicas institucionais, áreas
verdes, áreas de recreação, APP e sistema viário;

V.

Estejam em processo de embargo;

VI.

Apresentem sistema de iluminação, ventilação e insolação localizado na divida das
propriedades vizinhas, sejam elas públicas ou particulares;

VII.

Estejam sob discussão judicial quanto à irregularidade nas obras, ao direito real ou em
processo de inventário, com exceção, neste último caso, de decisão judicial transitado
em julgado.
Art. 114 -

I.

Os procedimentos de regularização deverão seguir os seguintes dispositivos:

Protocolo do requerimento pelo interessado;

II.

Elaboração de parecer técnico pelo órgão municipal competente demonstrando as
irregularidades da edificação em relação as legislações municipais, em especial a este
Código de Obras e à Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo;

III.

Declaração de concordância com o parecer técnico citado no inciso II deste artigo,
emitida pelo proprietário;

IV.
V.

Recolhimento da multa pelo proprietário;
Aprovação do pedido de regularização da edificação do órgão municipal competente e
emissão do "Alvará de Regularização";

VI.
VII.

Recolhimento da taxa de aprovação;
Emissão das certidões de "Habite-se" e "Conclusão de Obras" pela Divisão de
Planejamento e Urbanismo;

VIII.

Inscrição da edificação regularizada no Cadastro Imobiliário.
Art. 115 -

O proprietário da edificação deverá protocolar o requerimento na Prefeitura

Municipal, instruído com a seguinte documentação mínima:
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I.

Requerimento solicitando aprovação do pedido de regularização da edificação, emissão
do "Alvará de Regularização" e certidões de "Habite-se" e "Conclusão de Obras";

II.

Matrícula atualizada, devidamente registrada ou outro documento que comprove posse
ou propriedade, ainda que não registrado, mas passível de registro no Cartório de
Registro de Imóveis;

III.

Projeto em, no mínimo, 2 (duas) vias, devidamente acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) com
atividade de regularização, assinado por profissional legalmente habilitado e
proprietários ou procurador;

IV.

Procuração com poderes amplos e especiais, termo de inventariante, certidão de óbito,
quando for o caso.

TÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 116 -

Os documentos que comprovem a regularidade da atividade edilícia em

execução serão mantidos no local da obra, de fácil acesso aos fiscais do poder Executivo Municipal,
sob pena de intimação e autuação, nos termos desta Lei.
Art. 117 -

Somente profissionais habilitados junto ao CREA e/ou CAU, e registrados no

município, poderão projetar, executar ou aprovar edificações e obras em Miraselva.
Art. 118 -

Os casos omissos, ou dúvidas de interpretação desta Lei serão estudados e

julgados pelo órgão competente do Município, ouvido o ConCid.
Art. 119 -

Os fiscais do Município terão ingresso a todas as obras em qualquer período

de execução, mediante a apresentação de prova de identidade e independentemente de qualquer outra
formalidade.
Art. 120 -

Prevalecem sobre esta Lei, as NBR da ABNT, as normas e exigências contidas

no Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná e o Código
de Saúde do Paraná.
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Art. 121 I.

Integram esta lei:

Anexo I - Dimensionamento mínimo iluminação e compartimento das edificações;

II.

Anexo II - Modelo de carimbo e quadro;

III.

Anexo III – Penalidades; e

IV.

Anexo II – Definições.

Art. 122 -

Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei, em especial a

Lei Municipal nº 488/2013, que dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o
licenciamento de obras e atividades, a execução manutenção e conservação de obras no Município de
Miraselva e dá outras providências.
Art. 123 -

Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

Miraselva, ____ de__________de 2022

ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO I – DIMENSIONAMENTO MÍNIMO ILUMINAÇÃO E
COMPARTIMENTO DAS EDIFICAÇÕES
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

Cômodo

Circulo inscrito
diâmetro (em
metros)

Área Mínima
(em metros
quadrados)

Iluminação
Mínima (1)

Ventilação
Mínima (1)

Sala

2,40

8,00

1/8

1/12

Quarto principal

2,40

9,00

1/8

1/12

Demais quartos

2,40

6,00

1/8

1/12

Cozinha

1,50

4,00

1/8

1/12

Lavanderia

1,20

2,00

1/8

1/12 (4)

Banheiro

1,00

2,00

1/8

1/14 (4)

Corredor Interno

0,90

N/A

(2)

(2) (3)

2,20 (7)

6,00m² (6)

N/A

1/20

Hall de
edificações
multifamiliares

(1) Relação entre a área da abertura e a área do piso;
(2) É dispensável a iluminação e ventilação natural para corredores até 12 (doze) metros. Acima
de 13 m (treze metros) é exigido 1/10 (um décimo) da área do piso para iluminação e 1/20 (um
vigésimo) para ventilação;
(3) Tolerada ventilação em zenital;
(4) Tolerada chaminés de ventilação e dutos horizontais;
(5) Dimensões mínimas para habitação de interesse social:
a. Quarto: 6,00m²
b. Sala e cozinha agregadas: 8,00m² no total.
(6) A área mínima de 6 m² (seis metros quadrados) é exigida quando houver um só elevador.
Quando houver mais de um elevador, a área deverá ser aumentada de 30% (trinta por cento)
por elevador excedente.
(7) Quando não houver elevadores, admite-se circulo inscrito de 1,20m (um metro e vinte
centímetros) de diâmetro.
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EDIFICAÇÕES COMERCIAIS

Cômodo

Circulo inscrito
diâmetro (em
metros)

Área Mínima
(em metros
quadrados)

Iluminação
Mínima (1)

Ventilação
Mínima (1)

Hall do prédio

3,00

12,00 (2)

N/A

N/A

Hall dos
pavimentos

2,00

8,00

N/A

1/12

Antessalas

1,80

4,00

Salas

2,40

6,00

1/6

1/12

Sanitários

0,90

1,50

1/6

1/12 (3)

Copa e cozinha

1,20

1,50

Loja

3,00

1/7

1/14

Mezanino sobre
lojas

3,00

1/7

1/14

1/12

1/12

(1) Relação entre a área da abertura e a área do piso;
(2) A área mínima de 12 m2 é exigida quando houver um só elevador. Quando houver mais de um
elevador, a área deverá ser aumentada de 30% por elevador excedente.
(3) Tolerada ventilação por meio de chaminés de ventilação ou dutos horizontais.
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ANEXO II - MODELO DE CARIMBO E QUADRO
CARIMBO PARA FOLHAS DE PROJETO (DIMENSÕES: 18,5X 27,5CM) COM ESPAÇO P/
APROVAÇÕES
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MODELO DE QUADRO DE ÁREAS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Imóvel

Macrozona
Zona

Endereço

Áreas (m2)
Escritura
0,00
Permitido LUOS
0%
0,00
0%
0,00

Terreno
Construção
Taxa de Ocupação
Coeficiente de Aproveitamento
Taxa de Permeabilidade
Área Permeável
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ANEXO III - PENALIDADES

It.

Descrição da infração

Base de
cálculo

Valor a ser aplicado
(UFIM)
Proprietário Profissional

1

Iniciar obra sem Licença ou com Licença vencida

m2

2

2

2

Executar obra sem Responsável Técnico

m2

2

–

m

1

1

m

1

1

3
4

Falta de tapumes, andaimes e proteção externa, com a
colocação de véu
Avanço de tapume sobre o passeio além dos limites
estabelecidos

5

Passeio estiver em mau estado de conservação

m2

1

–

6

Ausência ou falta de conservação dos muros

m

1

–

m2

1,5

1,5

unit.

1

1

2

2

5

5

2

2

m2

1

1

7
8
9

Obstrução do passeio ou a sua utilização como canteiro
de obras ou para descarga de materiais
Falta de placa do responsável técnico da obra e/ou
documentação na obra
Interrupção do escoamento natural das águas pluviais
em viela sanitária

unit.

10 Ligação de águas pluviais na rede de esgoto
Falta de condições de segurança da obra ou desrespeito
11
à vizinhança
Construção e ou utilização de marquise de forma
12
irregular;
Guia rebaixada sem atender às determinações
13
específicas;

unit.

m2

1

1

14 Uso de área de estacionamento ou garagem para outra
finalidade que não a permitida
A não paralisação da obra após embargo ou em
15
transição de responsável

m2

2

–

5

5
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ANEXO IV – DEFINIÇÕES
ABERTURA: qualquer elemento ou vão que possibilite a circulação, ventilação e/ou
iluminação.
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
ACESSIBILIDADE: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a
utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, de edificações, espaços, mobiliários e
elementos.
ALINHAMENTO: linha divisória legal, que separa o lote do logradouro público.
ALTURA OU GABARITO DA EDIFICAÇÃO (H): distância medida do piso do pavimento
mais baixo até o forro do pavimento mais alto, descontando-se os subsolos, as caixas d'água e as
coberturas sem ocupação (sem permanência humana).
ALVARÁ: instrumento pelo qual a Administração Pública expede autorização ou licença.
AMPLIAÇÃO: obra em acréscimo à edificação existente em um mesmo terreno, ligada ou
não à mesma.
ANDAR: volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, ou entre o pavimento e
o nível superior de sua cobertura.
ANTESSALA: Compartimento que antecede uma sala, sala de espera.
ÁREA COMPUTÁVEL: área construída considerada no cálculo do Coeficiente de
Aproveitamento (CA) e da e Taxa de Ocupação (TO), conforme dispõe a Lei Municipal de Uso e
Ocupação do Solo.
ÁREA CONSTRUÍDA OU EDIFICADA: toda área coberta, projetada em plano horizontal,
de cada pavimento de uma edificação, com exceção do beiral e/ou marquise.
ÁREA DE ACUMULAÇÃO: espaço interno ao lote destinado a acomodar veículos em
espera para acesso ao estacionamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)- é uma área protegida, coberta ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
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estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
ÁREA NÃO COMPUTÁVEL: área construída não considerada no cálculo do Coeficiente de
Aproveitamento (CA) e da e Taxa de Ocupação (TO), conforme dispõe a Lei Municipal de Uso e
Ocupação do Solo.
ÁREA VERDE - área livre de caráter permanente, de propriedade pública ou privada, com
vegetação natural ou resultante de plantio, indisponíveis para construção imobiliária, destinados aos
propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos
hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.
ÁREAS DE LAZER- área pública destinada à implantação de equipamentos de lazer como
quadras, praças, campos de jogos, "playgrounds", parques e áreas de convívio com adequação
paisagística.
ÁREAS PROTEGIDAS- áreas, cobertas ou não por vegetação nativa, que exercem função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo ou assegurar o bem-estar das populações
humanas.
ART/RRT: Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica.
ATIVIDADE- uso de um prédio ou de um espaço físico para moradia, negócios, indústria,
entre outros.
AUTOR DO PROJETO: profissional habilitado responsável pela elaboração do projeto, que
responderá pela qualidade ambiental e do processo construtivo, demonstrados por meio do conteúdo
das peças gráficas, memoriais descritivos, especificações e exequibilidade de seu trabalho.
AVCB: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
BEIRAL E OU MARQUISE: prolongamento da cobertura além da prumada das paredes da
edificação, até o limite de 1,20 m (um metro e vinte centímetros), não podendo servir de piso para o
pavimento superior.
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CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU "HABITE-SE": documento que atesta
que a obra está concluída de acordo com o projeto aprovado e em condições de utilização para o fim
estabelecido.
COE: Código de Obras e Edificações.
CREA/CAU: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São
Paulo/Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
DIVISA: linha divisória legal, que define os limites do lote com os lotes adjacentes.
DRENAGEM URBANA: toda a infraestrutura executada para fins de escoamento
superficial, ou canalizado das águas pluviais composta por sarjetas, bocas de lobo, galerias e demais
dispositivos de retenção e dissipação.
EDÍCULA: edificação complementar à edificação principal.
EDIFICAÇÃO CLANDESTINA: aquela executada sem licença ou autorização municipal.
EDIFICAÇÃO IRREGULAR: aquela em desacordo com a legislação urbanística e/ou
construtiva, ou em desacordo com o projeto aprovado.
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR: conjunto de unidades habitacionais incorporada em um
único lote urbano, ou fração ideal privativa, contendo circulação coletiva e espaços comuns.
EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR: unidade habitacional incorporada em um único lote urbano,
ou fração ideal privativa.
ELEMENTOS DE CERCAMENTO: os muros, gradis, alambrados, cercas-vivas, muretas e
similares.
EQUIPAMENTO: elemento construtivo ou eletromecânico, de caráter estético e/ou
funcional, temporário ou permanente, que pode ser instalado em edifícios ou espaços públicos ou
privados.
GARAGEM: local destinado a abrigar ou recolher veículos
HABITAÇÃO COLETIVA: hotéis, motéis, pensões e pousadas;
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)- é aquela destinada ao atendimento das
famílias de baixa renda, podendo ser de promoção pública ou privada, com unidade habitacional tendo
no máximo um sanitário e uma vaga de garagem.
INFRAESTRUTURA URBANA- são as instalações que contemplam equipamentos de
abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica,
gás canalizado, transporte e outros de interesse público.
LICENÇA: ato administrativo vinculado pelo qual a Administração Pública permite ao
interessado a realização do que foi requerido mediante a observação de prazos e condições.
LOGRADOURO PÚBLICO: espaço livre, destinado à circulação pública de veículos e
pedestres, reconhecido pela municipalidade que lhe confere denominação oficial, podendo se
caracterizar como ruas, avenidas, praças, rotatórias, canteiros centrais, parques, pontes ou demais
formas de espaços que se caracterizem pelo uso coletivo.
MEMORIAL DESCRITIVO: texto descritivo para a compreensão de um serviço ou de uma
obra, composto de especificações de materiais, componentes e processos de trabalho a serem
empregados.
MOVIMENTO DE TERRA: modificação do perfil do terreno por meio de cortes e/ou
aterros, implicando em uma nova configuração topográfica.
MURO DE ARRIMO: muro estrutural destinado a conter terra, com altura superior a 1 m
(um metro).
NBR: Norma Técnica Oficial da ABNT registrada no INMETRO - Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
NÍVEL DE REFERÊNCIA: nível adotado para fins de referência das demais cotas de nível
de pisos externos e pavimentos.
NOTIFICAÇÃO OU “COMUNIQUE-SE”: comunicação emitida pela Prefeitura Municipal
aos interessados, relativa às pendências, esclarecimentos, recursos, infrações e demais atos
administrativos relacionados ao processo de licenciamento.
OBRA EMERGENCIAL: obra de caráter urgente, essencial à garantia das condições de
estabilidade, segurança ou salubridade de um imóvel.
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PASSEIO

PÚBLICO

OU

CALÇADA:

setor

do

logradouro

público

destinado

exclusivamente ao trânsito de pedestres, composto prioritariamente pela faixa livre, podendo também
possuir as faixas de acesso e serviço.
PAVIMENTO TÉRREO: pavimento da edificação diretamente acessível ao passeio público.
POÇO DE INFILTRAÇÃO: reservatório de detenção ou retenção de águas pluviais.
POSSUIDOR DO IMÓVEL OU SUPERFICIÁRIO: pessoa física ou jurídica que tenha de
fato o direito de usar e alterar as características do imóvel objeto da obra.
PROFISSIONAL HABILITADO: técnico credenciado pelo órgão federal fiscalizador do
exercício profissional, podendo atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica,
respeitadas as atribuições e limitações consignadas pelo órgão fiscalizador.
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: pessoa física ou jurídica, portadora registrado em Cartório
de Registro de Imóveis.
REFORMA: conjunto de obras ou serviços para modificação de edificação mediante
demolição, construção ou reconstrução.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: profissional responsável pela direção técnica das obras,
respondendo por sua correta execução e adequado emprego de materiais especificados, conforme
projeto aprovado e pela observância das normas técnicas pertinentes.
SACADA: parte da construção em complemento a qualquer de seu cômodos, desprovida
parcial ou totalmente de paredes, e aberta em pelo menos uma das faces.
SUBSOLO: pavimento situado abaixo do térreo.
TAPUME: vedação provisória da obra em execução localizada no alinhamento ou no
logradouro público destinado a proteger o transeunte.
UFIM: Unidade Fiscal de Miraselva.
UNIDADE HABITACIONAL: espaço físico destinado à moradia, ao descanso, à higiene e à
alimentação, com instalações prediais e acesso exclusivo.
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URBANIZAÇÃO- qualquer forma de parcelamento do solo que implique em loteamento,
desmembramento, desdobro, unificação ou empreendimento em regime condominial.
USO INSTITUCIONAL- edificações e/ou equipamentos públicos comunitários, como
escolas, posto de saúde, paço municipal.
USO MISTO- é a utilização da mesma via, do mesmo bairro, do mesmo loteamento, do
mesmo lote ou da mesma edificação por mais de uma categoria de uso.
USO NÃO RESIDENCIAL- compreende as atividades de comércio e serviços, industriais e
institucionais.
USO RESIDENCIAL- destinado à habitação.
VISTORIA: exame pericial, feito por profissionais legalmente habilitados, que tem por
objetivo constatar a fiel observância das normas edilícias municipais.
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LEI COMPLEMENTAR Nº __ DE ___ DE ___________ DE 2022.
SÚMULA: Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de
Miraselva e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - Esta Lei, denominada Código de Posturas, contém as normas do município em
matéria de higiene, sossego e bem-estar públicos, segurança, ordem pública, numeração de
edificações, utilização dos espaços públicos, funcionamento dos estabelecimentos comerciais,
industriais, prestadores de serviços e ambulantes, estatuindo as necessárias relações entre o Poder
Público e os munícipes.
Parágrafo único – A observância deste Código não implica em desobrigação quanto ao
cumprimento das leis e decretos Federais e Estaduais e Normas Brasileiras pertinentes.

TÍTULO II
HIGIENE PÚBLICA
CAPÍTULO I
VIAS E LOGRADOUROS
Art. 2º - O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado direta
ou indiretamente pela Prefeitura, bem como o serviço de coleta de lixo domiciliar.
Art. 3º - Incumbe aos moradores, aos prestadores de serviços, comerciantes e industriais a
responsabilidade pela limpeza do passeio e sarjetas fronteiriças à sua residência ou estabelecimento.
Art. 4º - Visando preservar a higiene das vias e logradouros, fica proibido:
I.

Lançar lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza nas bocas de lobo das vias públicas;
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II.

Manter nas vias públicas, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam
comprometer o asseio das mesmas;

III.

Lançar ou enterrar lixo, entulhos ou qualquer outro material em logradouros públicos;

IV.

Impedir ou dificultar, sob qualquer pretexto, o livre escoamento das águas para a rede
de galeria de águas pluviais, sarjetas ou canais;

V.
VI.

Escoar águas servidas para propriedades vizinhas ou logradouro público;
Conduzir, sem as devidas precauções, quaisquer materiais que possam comprometer o
asseio das vias e logradouros públicos;

VII.

Queimar ou incinerar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou quaisquer corpos em
quantidade capaz de molestar a vizinhança;

VIII.

Colocar cartazes e anúncios em logradouros públicos bem como fixar cabos, cordas e
similares na arborização das vias públicas, sem a devida autorização do poder Executivo
municipal.
Art. 5º - Os veículos transportadores de terra, entulhos, areia, pedra ou similares não

poderão transportar cargas que ultrapassem a borda das carrocerias ou caçambas, durante o trajeto, a
queda de partículas nas vias públicas.
Parágrafo único - As carrocerias e/ou caçambas de que trata o caput deste artigo, deverão
ser lateralmente vedadas e cobertas.

CAPÍTULO II
TERRENOS E EDIFÍCIOS EM GERAL
Art. 6º - Os proprietários ou inquilinos deverão conservar seus imóveis em perfeito estado
de segurança e limpeza, ficando obrigados à execução das medidas que forem determinadas pelo poder
Executivo municipal para conservá-los.
Parágrafo único - Os proprietários ou responsáveis pelos imóveis deverão tomar as medidas
necessárias para evitar a formação de focos de insetos, principalmente a eliminação de recipientes que
possam acumular água.
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Art. 7º - Nenhuma edificação situada em via pública e dotada de rede de água e/ou
esgotamento sanitário poderá ser habitado sem que disponha dessas utilidades.
Parágrafo único - Nos locais desprovidos de rede de coleta de esgotos, o proprietário fica
obrigado a executar fossa séptica, observado o Código de Edificações e Obras, bem como se
responsabilizar pela manutenção adequada da mesma.
Art. 8º - Os reservatórios de água das edificações deverão possuir vedação, com tampa
removível, que evite o acesso de substâncias ou insetos que possam contaminar a água e facilite sua
inspeção por parte da fiscalização sanitária.
Art. 9º - As chaminés, de quaisquer espécies, de residências, restaurantes, pensões, hotéis e
de estabelecimentos comerciais e industriais de qualquer natureza, terão altura suficiente para que a
fumaça, a fuligem ou outros resíduos que possam expelir, não causem incômodos à vizinhança.
Parágrafo único - O poder Executivo municipal, utilizando-se de normas legais previstas
em legislação específica, estadual ou federal, exigirá do proprietário a adoção de medidas que visem
eliminar os riscos de comprometimento do meio ambiente.
Art. 10 -

Os proprietários de terrenos não ocupados são obrigados a realizar capina

regularmente, sendo que:
I.

Aos proprietários de terrenos cobertos de mato ou servindo de depósito de lixo ou
detritos será concedido prazo de 5 (cinco) dias, a partir da intimação ou da publicação
em edital, para que procedam sua limpeza e, quando for o caso, a remoção do lixo ou
detritos nele depositados;

II.

Expirado o prazo acima, o Município ou terceiro por ele contratado executará os
serviços de limpeza e remoção de resíduos, exigindo dos proprietários, além da multa
no valor de 0,5 UFIM o metro quadrado, o pagamento das despesas efetuadas, bem
como a taxa de administração, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor dos
serviços realizados, além da correção monetária, a partir da data da execução dos
serviços até o efetivo pagamento.

III.

Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do
exercício em vigência, a multa será imposta sempre com acréscimo de 20% (vinte por
cento), cumulativamente.
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CAPÍTULO III
ALIMENTAÇÃO
Art. 11 -

A Prefeitura Municipal exercerá, em colaboração com as autoridades

sanitárias do Estado e da União, severa fiscalização sobre a produção, comercialização e consumo de
produtos alimentícios em geral.
Parágrafo único - Para efeitos desta lei, consideram-se gêneros alimentícios todas as
substâncias, sólidas ou líquidas, destinadas a serem ingeridas pelo humano, excetuando-se os
medicamentos.
Art. 12 -

Não será permitida a entrega, exposição ou venda de produtos alimentícios

deteriorados, contaminados, falsificados, adulterados, sem prazo ou com prazo de validade vencido, os
quais serão apreendidos pelo encarregado pela fiscalização da Prefeitura Municipal e removidos para
local destinado à inutilização dos mesmos.
§ 1º - A inutilização dos gêneros não eximirá a fábrica ou estabelecimento comercial do
pagamento das multas e demais penalidades que possa sofrer em virtude da infração.
§ 2º - A reincidência na prática das infrações previstas neste artigo, determinará a cassação
da licença para o funcionamento do estabelecimento.
§ 3º - Serão igualmente apreendidos e encaminhados à autoridade sanitária competente
mediante lavratura de termo próprio, os produtos alimentícios industrializados, sujeitos a registro em
órgão público especializado, que não tenham a respectiva comprovação de registro.
Art. 13 -

A venda de produtos comestíveis de origem animal, não industrializados, só

poderá ser feita em casas de carnes, peixes e aves, açougues, supermercados e por feirantes
regularmente autorizados pelo órgão competente de saúde pública do poder Executivo municipal.
Parágrafo único - Não é permitido dar ao consumo ou colocar a venda carne fresca de
bovinos, suínos, caprinos, ovinos e outros animais de açougue, que não tenham sido abatidos nos
matadouros ou frigoríficos regulamentados e autorizados pelos órgãos competentes, estando sujeitos à
fiscalização, sob pena de apreensão do projeto.
Art. 14 -

Todos

os

estabelecimentos

destinados

a

produção,

comercialização de alimentos, deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:
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I.

Condições higiênico-sanitárias dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente
quanto as boas práticas de fabricação;

II.

Ausência de focos de contaminação na área externa;

III.

Ventilação e circulação de ar, capazes de garantir conforto térmico e ambiente livre de
fungos, gazes, poeiras, fumaças e condensação de ar;

IV.

Ter lavatório dentro da área de manipulação de alimentos, com todas as condições para
prática higiênicas;

V.

Ter toda água que venha a servir na manipulação, conservação ou preparo de produtos
alimentícios deve ser comprovadamente potável, isenta de qualquer contaminação;

VI.

Ter resíduos sólidos oriundos do processo de fabricação acondicionados em sacos de
lixo apropriados, em recipientes tampados, limpos, de fácil transporte e higienizados
constantemente;

VII.

Produtos de limpeza e desinfecção adequados ao ramo de atividade; devidamente
identificados e armazenados em local separado e seguro;

VIII.

Manter completo estado de asseio e higiene;

IX.
X.

Ter janelas e aberturas das salas de preparo dos produtos com tela à prova de insetos;
Ter piso e as paredes das salas de elaboração dos produtos revestidos com material
impermeabilizante

TÍTULO III
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
CAPÍTULO I
SOSSEGO E BEM-ESTAR PÚBLICO
Art. 15 -

É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer

outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou público,
salvo regras específicas tratadas pelo Decreto Federal nº 8.262/2014 ou o que vier a lhe substituir.
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§ 1º - Deverão ser afixados avisos indicativos da proibição em locais de ampla visibilidade
do público.
§ 2º - Serão considerados infratores deste artigo os fumantes e os estabelecimentos onde
ocorrer a infração
Art. 16 -

É expressamente proibida a exposição de materiais pornográficos ou obscenos

em estabelecimentos comerciais.
Art. 17 -

Não serão permitidos banhos nos rios e lagos do município, exceto nos locais

designados pela Prefeitura, órgão ambiental competente e Corpo de Bombeiros, como próprio para
banhos ou esportes náuticos.
Art. 18 -

A emissão de sons e ruídos, em decorrência de quaisquer atividades

industriais, comerciais, sociais, religiosas, recreativas ou dos serviços de lazer e diversão, culturais e
esportivas, inclusive as de propaganda, obedecerá ao interesse da saúde, da segurança e do sossego da
população, assim como aos padrões e critérios determinados pelas normas técnicas da ABNT.
§ 1º - Consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança e ao sossego público, para fins deste
artigo, os sons e ruídos que produzam no ambiente externo ruídos acima do permitido pelas normas
técnicas da ABNT, causando incômodo à vizinhança.
§ 2º - Fica proibido executar qualquer trabalho, evento, atividade ou serviço que produza
ruídos acima dos limites estabelecidos pelas normas técnicas da ABNT, após as 20 horas e antes das 7
horas nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e edificações residenciais.
§ 3º - Excetuam-se do caput do artigo os tímpanos sinetas e sirenes dos veículos de
assistência médica, corpo de bombeiros e polícia, quando em serviço.
Art. 19 -

Os proprietários de estabelecimentos em que se vedam bebidas alcóolicas e

similares serão responsáveis pela manutenção da ordem dos mesmos.
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CAPÍTULO II
ENTRETENIMENTO, LAZER E/OU RECREAÇÃO
Art. 20 -

Nenhum evento poderá ser realizado em logradouro público sem a licença

prévia do órgão competente do poder Executivo municipal, do Corpo de Bombeiros e das autoridades
responsáveis pela segurança pública, quando necessário.
§ 1º - A Prefeitura Municipal só autorizará a armação e o funcionamento de circos, parques
de diversão e atividades congêneres mediante apresentação de documentação comprobatória de
responsabilidade técnica, cujo profissional deverá ser habilitado e inscrito na ordem de classe.
§ 2º - Os circos, parques de diversões e atividades congêneres, embora licenciados, só
poderão ser franqueados ao público depois de vistoriadas todas as instalações.
§ 3º - Ao conceder a autorização, a Prefeitura Municipal e os órgãos competentes poderão
estabelecer restrições que julgar necessárias no sentido de assegurar a ordem e a segurança dos
divertimentos e o sossego da vizinhança.

CAPÍTULO III
TRÂNSITO PÚBLICO E PASSEIOS
Art. 21 -

É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre transito de

pedestres, ciclistas ou veículos nos logradouros públicos, exceto para efeito de eventos ou obras
públicas, devidamente licenciadas, ou por motivo de segurança.
§ 1° - Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito, deverá ser colocada
sinalização de acordo com o Código Nacional de Trânsito.
§ 2° - Nos casos de carga de descarga poderá ser tolerada a permanência na via pública por
tempo não superior a 6 (seis) horas e sem prejuízo ao trânsito.
Art. 22 -

Em caso de abandono de veículos ou sucatas de veículos em vias ou

logradouros públicos, o órgão municipal competente identificará o proprietário e o notificará para que
retire o veículo da via ou logradouro público no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 23 -

É proibido nas vias e logradouros públicos urbanos:
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I.

Danificar, encobrir ou retirar a sinalização de trânsito dos logradouros públicos;

II.

A lavagem de veículos na via pública, exceção aos veículos de passeio;

III.

A utilização dos logradouros públicos, incluindo o passeio, como "masseira", depósito
de entulho ou como extensão de obras de construção civil em geral;

IV.

A utilização dos logradouros públicos, incluindo o passeio, para realização de conserto
de veículos, bicicletas, pneus e demais serviços efetuados por oficinas e prestadores de
serviço similares;

V.

Estacionar veículos sobre passeios, praças e áreas de preservação permanente;

VI.

Conduzir animais bravos, sem a necessária precaução.
Art. 24 -

É de exclusiva competência da Prefeitura Municipal a criação, o

remanejamento e a extinção de ponto de aluguel, tanto no que se refere a táxi, veículos de carga,
carroças ou similares.

Art. 25 -

Poderão ser armados palanques, coretos e barracas nos logradouros públicos

para comícios políticos, festividades religiosas, cívicas ou populares, desde que previamente
autorizados pela Prefeitura Municipal, observadas as seguintes condições:
I.

Serem de caráter provisório e autorizados pelo poder Executivo municipal;

II.

Não prejudiquem o calçamento e/ou a pavimentação;

III.

Não interrompam o escoamento das águas pluviais;

IV.

Serem removidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
encerramento dos eventos.

§ 1° - As despesas por eventuais danos causados ao patrimônio público correrão a expensas
dos responsáveis pelo dano.
§ 2° - Findo o prazo estabelecido no item IV do presente artigo o órgão competente do poder
Executivo municipal promoverá a remoção das instalações, cobrando do responsável as despesas de
remoção.
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Art. 26 -

As empresas e demais entidades públicas ou privadas, autorizadas a executar

obras ou serviços nas vias e logradouros, uma vez concluídos, ficam obrigadas à recomposição
imediata do pavimento ou do leito danificado e à pronta remoção dos restos de materiais e objetos
neles utilizados.
Art. 27 -

Nas construções e demolições não serão permitidas, além do alinhamento do

tapume, a ocupação de qualquer parte do passeio com materiais da construção.
Art. 28 -

A utilização e manutenção dos passeios públicos deverão seguir as regras

estabelecidas pela Lei Municipal de Sistema Viário, respeitadas as disposições da NBR 9050 da
ABNT.
Parágrafo único - Dependerá de licença especial a ser emitida pela Prefeitura Municipal, a
colocação de meses e cadeiras no passeio público, para servirem a bares restaurantes e lanchonetes,
observadas as normas indicadas no caput.
Art. 29 I.
II.
III.

Nas estradas rurais é proibido:

Fechar, estreitar, mudar ou de qualquer modo dificultar o trânsito;
Retirar ou danificar marcos quilométricos e outros sinais de trânsito;
Arborizar as faixas laterais de domínio das estradas municipais ou cultivá-las, exceto
quando o proprietário estiver previamente autorizado pelo poder Executivo municipal;

IV.

Destruir, obstruir ou danificar pontes, bueiros, mata-burros e valetas laterais das
estradas municipais;

V.

Fazer cisternas, valetas, buracos ou escavações de qualquer natureza no leito das
estradas e nas faixas laterais de domínio público;

VI.

Impedir, por qualquer meio, o escoamento de águas pluviais das estradas públicas para
os terrenos marginais;

VII.

Escoar águas servidas ou pluviais para o leito das estradas públicas.
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CAPÍTULO IV
MUROS E CERCAS
Art. 30 -

Os terrenos situados na área urbana, conforme estabelece a Lei de Perímetro

Urbano, deverão atender às seguintes regras:
I.

Serão fechados com muros, grades de ferro, madeira ou materiais similares, respeitando
as normas estabelecidas pelo Código de Obras e Edificações de Miraselva;

II.

Não poderão conter elementos pontiagudos quando se situarem na divisa da frente ou
em altura inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);
Art. 31 -

Os terrenos situados nas áreas rurais, conforme estabelece a Lei de Perímetro

Urbano, deverão ser fechados com:
I.

Cercas de arame farpado ou liso, com três fios no mínimo;

II.

Telas de fios metálicos;

III.

Cercas vivas, compotas por espécies vegetais adequadas.

Art. 32 -

O proprietário do lote deve realizar manutenção nos muros e calçadas de

maneira que estes não ofereçam riscos aos pedestres e/ou vizinhos.

CAPÍTULO V
NUMERAÇÃO DOS EDIFÍCIOS
Art. 33 -

A numeração dos imóveis em área urbana, construídos ou não, se dará

atendendo aos seguintes critérios:
I.

O número de cada edificação corresponderá à distância, em metros, medida sobre o eixo
o da via pública, do início da via até o meio da porta ou acesso principal da edificação;

II.

A numeração será par à direita e, impar, à esquerda, a partir do início da via fronteiriça
às edificações;

III.

Quando a distância, em metros, de que trata o inciso I, deste artigo, não for número
inteiro, adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior
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IV.

É obrigatória a colocação de placa de numeração com o número designado pelo órgão
competente do poder Executivo municipal, não podendo esta ficar mais distante do que
10 (dez) metros em relação ao alinhamento predial, nem acima de 2,50m (dois metros e
cinquenta centímetros) acima da soleira de entrada da edificação;

V.

Quando em uma edificação houver mais de um elemento independentes (apartamento,
cômodo ou escritório) e quando um mesmo terreno contiver mais de uma edificação
destinada à ocupação independente, cada um destes elementos deverá receber
numeração própria, porém sempre com relação à numeração da entrada do imóvel;

VI.

A numeração de subterrâneos e sobrelojas será precedida das letras maiúsculas "S" e
"SL", respectivamente.
§ 1º - Somente o Município poderá indicar ou substituir a numeração de edificações.
§ 2º - É proibida a colocação de placa com número diverso do que tenha sido oficialmente

determinado.
§3 - Cabe ao proprietário colocar a identificação e conservá-la em bom estado.

CAPÍTULO VI
MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS
Art. 34 -

É expressamente proibido praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar

animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
Art. 35 -

Os animais domésticos deverão estar acompanhados de seus proprietários ao

circularem nos logradouros públicos, ficando estes responsáveis por quaisquer danos que os animais
causarem a terceiros ou ao bem público ou particular.
§ 1º - Os proprietários deverão recolher as fezes depositadas por seus animais em
logradouros públicos e dar a elas a destinação adequada.
§ 2º - Os proprietários de cães de raças reconhecidamente ferozes deverão dotar os mesmos
de focinheiras quando circularem pelos logradouros públicos.
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Art. 36 -

Os animais domésticos devem estar devidamente vacinados contra doenças

transmissíveis.
Parágrafo único - Os proprietários devem manter atualizada a carteira de vacinação de seus
animais domésticos e apresentá-la para o fiscal da Prefeitura Municipal se solicitada.
Art. 37 -

É proibido abandonar animais em logradouros públicos ou em lotes de

terceiros.
Parágrafo único - Os animais abandonados encontrados nos logradouros públicos serão
recolhidos ao depósito da municipalidade.
Art. 38 -

São proibidos os espetáculos e a exibição de animais, de caráter permanente

ou temporário.
Art. 39 -

É proibido criar ou manter dentro do perímetro urbano animais que, por sua

natureza, representem risco à segurança, à saúde e ao bem-estar público.

Art. 40 -

É de responsabilidade do proprietário comunicar ao Município a presença de

insetos ou animais silvestres nocivos em sua propriedade, para que sejam tomadas as providências
adequadas.

TÍTULO IV
FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
CAPÍTULO I
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Art. 41 -

Nenhum estabelecimento comercial, prestador de serviços ou industrial,

poderá funcionar sem prévia licença do poder Executivo municipal, a qual será concedida por meio do
Alvará de Funcionamento, observadas as disposições deste Código, da Lei Municipal de Uso e
Ocupação do Solo Urbano, do Código de Saúde do Paraná, da Legislação Ambiental e demais normas
legais e regulamentares pertinentes.
§ 1º - A concessão do Alvará de Funcionamento será obtida quando do início de atividades
da empresa, mediante requerimento do interessado, acompanhado dos seguintes documentos:
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I.

Contrato Social e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

II.

Licença sanitária estadual; quando for o caso;

III.

Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso;

IV.

Licença ambiental estadual; quando for o caso;

V.

Licença da autoridade policial, quando for o caso;

VI.

Habite-se da edificação onde se localizará o estabelecimento.
§ 2º- Para qualquer mudança de local de estabelecimento comercial, prestador de serviço ou

industrial deverá ser requerido novo Alvará de Funcionamento.
§ 3º- A licença para o funcionamento de açougues, panificadoras, confeitarias, leiterias,
cafés, bares, restaurantes, hotéis, pensões e congêneres será sempre precedida de exame no local e de
aprovação da autoridade sanitária competente.
§ 4º- O Alvará de Funcionamento para estabelecimentos que operam com atividade de
funilaria e pintura fica condicionado à existência de ambiente próprio, fechado e dotado de
equipamentos antipoluentes.
§ 5º- O Alvará de Funcionamento para estabelecimentos de serralheria e madeireira fica
condicionado à existência de ambiente fechado dotado de tratamento acústico adequado.
Art. 42 I.

O Alvará de Funcionamento poderá ser cassado:

Quando se tratar de negócio diferente do requerido;

II.

Como medida preventiva a bem da higiene, da moral, do sossego da segurança pública;

III.

Por solicitação da autoridade competente, comprovados os motivos que fundamentaram
a solicitação.

§ 1º - Cassado o Alvará, o estabelecimento será imediatamente fechado.
§ 2º - Poderá ser igualmente fechado todo o estabelecimento que exercer atividades sem a
necessária autorização, expedida em conformidade com o que preceitua este Código.
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CAPÍTULO II
COMÉRCIO AMBULANTE
Art. 43 -

Considera-se comércio ambulante a atividade temporária de venda a varejo de

mercadorias, realizada em locais previamente determinados pelo poder Executivo municipal, por
profissional autônomo, sem vinculação com terceiros ou pessoas jurídicas.
Art. 44 -

O exercício do comércio ambulante dependerá de autorização do poder

Executivo municipal, a qual será concedida por meio da Autorização de Comércio Ambulante,
observadas as disposições deste Código, do Código de Saúde do Paraná, da legislação ambiental e
demais normas legais e regulamentares pertinentes.
§ 1º - A autorização indicada no caput é de caráter pessoal e intransferível, servindo
exclusivamente para o fim nela indicado.
§ 2º - Na autorização deverão constar os seguintes elementos essenciais, além de outros que
forem estabelecidos pela Prefeitura Municipal:
I.

Número de inscrição;

II.

Nome e endereço residencial do responsável;

III.

Local e horário para funcionamento do ponto;

IV.

Indicação clara do objeto da autorização.

Art. 45 -

A autorização deverá ser renovada anualmente, por solicitação do interessado.

Parágrafo único - O vendedor ambulante não licenciado para o comércio ou para o período
em que esteja exercendo a atividade ficará sujeito à apreensão da mercadoria encontrada em seu poder.
Art. 46 -

É proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa e de cassação da

autorização:
I.

Estacionar nas vias públicas e em outros logradouros, fora dos locais previamente
determinados pelo Município;
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II.

Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou em outros logradouros;

III.

Transitar pelos passeios conduzindo carrinhos, cestos ou outros volumes grandes;

IV.

Deixar de atender as prescrições de higiene e asseio para a atividade exercida;

V.

Colocar à venda produtos contrabandeados ou de procedência duvidosa;

VI.

Expor os produtos à venda, colocando os diretamente sobre o solo;

VII.

Comércio de qualquer mercadoria ou objeto não mencionado na licença;

VIII.

Comércio de produtos perecíveis não conservados em balcões frigoríficos.
Art. 47 -

Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios, além das prescrições deste

Código que lhe são aplicáveis, deverão observar ainda as seguintes:
I.

Terem quiosques, carracas, trailers, carrinhos e outros veículos apropriados, aprovados
pelo município;

II.

Velarem para que os gêneros que ofereçam não estejam deteriorados nem contaminados
e se apresentem em perfeitas condições de higiene, sob pena de multa e de apreensão
das referidas mercadorias que serão inutilizadas;

III.

Conservar produtos perecíveis refrigerados;

IV.

Terem os produtos expostos à venda conservados em recipientes apropriados, para
isolá-los de impurezas e insetos;

V.

Usarem vestuários adequados e limpos;

VI.

Manterem-se rigorosamente asseados;

VII.

Usarem recipientes apropriados para colocação do lixo segregado em materiais
recicláveis e não recicláveis.
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CAPÍTULO III
FEIRAS LIVRES
Art. 48 -

As feiras livres se destinam a venda a varejo de gêneros alimentícios e artigos

de primeira necessidade por preços acessíveis, evitando-se quanto possível intermediários.
Parágrafo único - As feiras livres serão regulamentadas, organizadas e fiscalizadas pela
Prefeitura Municipal.
Art. 49 I.

São obrigações comuns a todos os que exercem atividades em feiras livres:

Ocupar somente o local e área delimitada para o exercício de sua atividade;

II.

Manter a higiene do seu local de comércio e colaborar para a limpeza da feira e suas
imediações;

III.

Somente colocar a venda gêneros alimentícios em perfeitas condições para consumo

IV.

Observar na utilização das balanças e na aferição de pesos e medidas, o que determinar
as normas competentes;;

V.

Observar rigorosamente o horário de funcionamento da feira livre.
Art. 50 -

Terão prioridades para exercício e comércio nas feiras livres e nos mercados

municipais, destinados ao abastecimento de gêneros alimentícios para consumo doméstico, os
agricultores e produtores do município.
§ 1º - A Prefeitura regulamentará e fiscalizará o comércio nas feiras livres, mercados
municipais e feira do produtor.
§ 2º - Os vendedores ambulantes de alimentos preparados não poderão estacionar em locais
com facilidades de contaminação dos produtos expostos à venda.
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CAPÍTULO IV
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 51 -

A abertura e fechamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de

prestação de serviços obedecerão aos preceitos da Legislação Federal que regula o contrato de duração
e condições de trabalho.
§ 1º - Aos domingos e feriados os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e
industriais permanecerão fechados, salvo exceções previstas em lei.
§ 2º - Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que necessitarem funcionar
em horário especial deverão requerê-lo à Prefeitura Municipal para análise e aprovação.
Art. 52 -

As farmácias, drogarias e padarias poderão abrir aos domingos e feriados e

poderão.
Parágrafo único - Quando fechadas, as farmácias deverão afixar na porta externa da
edificação os estabelecimentos análogos que estiverem de plantão.

TÍTULO V
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E USOS ESPECIAIS
CAPÍTULO I
EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, CASCALHEIRAS, AREIA E SAIBRO
Art. 53 -

A exploração de pedreiras, cascalheiras, areia e saibro será permitida mediante

a previa concessão de licença municipal e dos órgãos públicos Estaduais e Federais competentes.
§ 1° - O licenciamento municipal será formulado mediante requerimento assinado pelo
proprietário do solo e pelo explorador, o qual deverá constar:
I.
II.
III.

Nome e local de residência do proprietário do terreno e do explorador;
Comprovação de propriedade do terreno;
Declaração do processo de exploração e do tipo de explosivo a ser utilizado, se for o
caso;

IV.

Localização precisa do itinerário para chegar ao local da exploração ou extração;
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V.

Planta de situação do imóvel com delimitação exata da área a ser explorada, indicação
de curvas de nível a cada metro, localização das instalações, construções, vias de
acesso, cursos de água e cobertura vegetal existente numa área envoltória de 200
(duzentos) metros em torno da área a ser explorada;

VI.

Estudo de Impacto Ambiental, quando for o caso;

VII.

Concessão da lavra emitida pelo órgão Federal competente;

VIII.

Licença ambiental concedida pelo órgão Estadual competente.
§ 2° - Ao conceder a licença, o poder Executivo municipal poderá fazer as restrições que

julgar convenientes.
§ 3° - Os pedidos de prorrogação de licença para a continuação da exploração serão feitos
por meio de requerimento e instruídos com o documento de licença anteriormente concedida.
Art. 54 -

Não será permitida a exploração de pedreiras na zona urbana.

Art. 55 -

É expressamente proibida a extração de areia nos cursos de água do

Município, quando:
I.

A jusante do local de recebimento de contribuições de esgotos;

II.

Modifiquem o leito ou as margens dos mesmos;

III.

Causem qualquer forma de estagnação das águas;

IV.

Colocar em risco a estabilidade, a segurança e o funcionamento das pontes ou outras
obras construídas nas margens ou sobre o leito do curso d'água.

Parágrafo único - Não é permitida a extração de areia em rios ou fluente de rios utilizados
para o abastecimento de água.
Art. 56 -

A instalação de olarias deve obedecer, além da legislação Estadual e Federal

pertinentes, as seguintes prescrições:
I.

As chaminés serão construídas de modo que não incomodem os moradores vizinhos,
pela fumaça ou emanações nocivas;
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II.

Quando as escavações facilitarem a formação de depósito de água, será o explorador
obrigado a fazer o devido escoamento ou aterrar a cavidade a medida que for retirado o
barro.

CAPÍTULO II
INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUÍMICOS

Art. 57 -

No interesse público, o poder Executivo municipal, o Corpo de Bombeiros e a

Defesa Civil fiscalizarão a fabricação, armazenamento, depósito, comércio e emprego de inflamáveis,
explosivos e de produtos químicos, observando o disposto nas legislações Estadual e Federal
pertinentes.
§ 1º - São considerados inflamáveis:
I.

Fosforo e materiais fosforados;

II.

Gasolina e demais derivados de petróleo;

III.

Éteres, álcool, aguardente e óleos em geral;

IV.

Carbonetos, alcatrão e matérias betuminosas líquidas;

V.

Toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade seja acima de 135ºC
(cento e trinca e cinco graus centígrados).
§ 2º - São considerados explosivos:

I.
II.

Fogos de artifícios;
Nitroglicerina e seus compostos e derivados.

III.

Pólvora e algodão pólvora;

IV.

Espoletas e estopins;

V.
VI.

Fulminatos, cloratos, formiatos e congêneres;
Cartuchos de guerra, caça e minas.
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Art. 58 I.

É expressamente proibido:

Fabricar explosivos sem licença especial e em local não autorizado pela Prefeitura;

II.

Manter depósito de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem atender as exigências
legais, quanto à construção, localização e segurança;

III.

Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, inflamáveis ou
explosivos;

IV.

Transporte de explosivos e inflamáveis sem as devidas precauções, não podendo ser
transportados, simultaneamente no mesmo veículo, explosivos e inflamáveis;

V.

Queimar fogos de artifícios nos logradouros públicos ou em janelas que abrirem para
logradouros;

VI.

Soltar balões de gases rarefeitos produzidos a partir da queima de oxigênio;

VII.

Fazer fogueiras nos logradouros públicos, sem a autorização da Prefeitura;

VIII.

Utilizar armas de fogo dentro do perímetro urbano do município

CAPÍTULO III
PROPAGANDA EM GERAL
Art. 59 -

A exploração dos meios de publicidades nos logradouros públicos depende de

licença prévia do poder Executivo municipal.
Parágrafo único - Incluem-se na obrigatoriedade deste artigo todos os painéis, placas,
letreiros, mostruários, luminosos ou não, feitos por qualquer modo, processo ou engenho, suspensos,
distribuídos, afixados ou pintados em paredes, muros tapumes ou calçadas e ainda a propaganda falada
por meios de amplificadores de som.
Art. 60 I.
II.

Não será permitida a colocação de meios de publicidade:

Quando, pela sua natureza, provoquem aglomeração prejudicial ao trânsito público;
Que, de alguma forma, prejudiquem os aspectos paisagísticos e monumentos históricos;
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III.

Pintados ou colocados diretamente sobre monumentos, postes, arborização de via
pública.

Art. 61 -

As pessoas ou empresas autorizadas a distribuir panfletos, boletins, avisos,

programas e assemelhados em logradouros públicos deverão proceder à limpeza do local após o
término de atividade.
Art. 62 -

Os panfletos, boletins, avisos, programas e assemelhados, além do texto e das

gravuras próprios, conterão, obrigatoriamente, a mensagem "CONTRIBUA COM A LIMPEZA DE
NOSSA CIDADE, NÃO JOGUE ESTE PAPEL NO CHÃO", em espaço não inferior a lcm (um
centímetro) de largura por 6cm(seis centímetros) de comprimento, emoldurado por linha contínua, de
pelo menos 0,5mm (meio milímetro) de espessura, no rodapé do material impresso.
Art. 63 -

A propaganda falada em lugares públicos por meio de amplificadores de som,

alto falante e propagandistas estão sujeitas à aprovação da Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO IV
CEMITÉRIOS
Art. 64 I.

Os cemitérios situados em Miraselva poderão ser:

Públicos, quando administrados pelo Poder Público;

II.

Particulares, quando pertencentes à iniciativa privada.
§1º - Mediante concessão, os cemitérios públicos poderão ser administrados por particulares.
§2º - A implantação e a exploração de cemitérios por particulares deverão possuir aprovação

prévia do Poder Público e demais órgãos competentes.
Art. 65 III.

Os cemitérios, públicos ou privados, deverão:

Ser locais livres a todos os cultos religiosos e à prática dos respetivos ritos, desde que
não atentem contra a moral e as legislações vigentes;
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IV.

Conter sistemas de drenagem das covas, tratamento de efluentes, drenagem de águas
pluviais independentes e construção de poços de monitoramento do lençol freático e
subterrâneo, plano de gestão dos resíduos sólidos, plano de emergência e plano de
controle de vetores;

V.

Ser mantidos limpos, com arruamento pavimentado e arborizado; e

VI.

Os vasos ornamentais devem ser preparados de modo a não conservarem água que
permita a proliferação de vetores.
Art. 66 -

O transporte de cadáveres só pode ser feito em veículo especialmente

destinado a este fim.
Parágrafo único - Os veículos devem ter condições de lavagem e desinfecção após o uso.
Art. 67 -

Exceto a colocação de lápides, nenhuma construção poderá ser feita, nem

mesmo iniciada, nos cemitérios, sem que a planta tenha sido previamente aprovada pelo Município.

Art. 68 I.

Nos cemitérios é proibido:

Praticar atos de depredação de qualquer espécie;

II.

Colher flores e plantas;

III.

Pregar cartazes ou fazer anúncios em muros e portões;

IV.

Praticar qualquer tipo de comércio;

V.

Circulação de qualquer veículo motorizado estranho aos fins e serviços atinentes ao
cemitério.
Art. 69 -

I.
II.
III.

Cabe à administração do cemitério manter registro sobre:

Sepultamento de corpos e partes;
Exumações;
Sepultamento de ossos;
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IV.
V.

Indicações sobre jazigos, os quais já constituem direitos, com nomes, qualificação,
Endereço do seu titular e as transferências e alterações ocorridas;

VI.

Dia, mês e ano de sepultamento;

VII.

Informações sobre a quem pertencerem os restos mortais.
Art. 70 -

Os cemitérios devem adotar livros tombo ou fichas onde, de maneira

resumida, serão transcritas as anotações lançadas nos registros de sepultamento, exumação, ossuários,
com indicações do número do livro e folhas, ou número da ficha onde se encontram os históricos
integrais dessas ocorrências.
Parágrafo único - Os livros a que se refere o caput deste artigo devem ser escriturados por
ordem de números dos jazigos e por ordem alfabética dos nomes.
Art. 71 -

Os cemitérios públicos e particulares deverão contar com os seguintes

equipamentos e serviços:
I.
II.

Capelas, com sanitários;
Edifício de administração, inclusive sala de registros, que devem ser convenientemente
protegida contra intempéries, roubos e ação de roedores;

III.

Sala de primeiros socorros;

IV.

Sanitários para o público e funcionários;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Vestiário para funcionários, dotados de chuveiros;
Depósito para ferramentas;
Ossário;
Iluminação externa;
Rede de distribuição de água;
Arruamento urbanizado e arborizado;
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XI.

Recipientes para depósito de resíduos em geral.
Art. 72 -

Os cemitérios estarão sujeitos ao que for estabelecido em regulamento

próprio, a critério da administração municipal, sem prejuízo do atendimento às normas federais e
estaduais pertinentes, inclusive quanto ao licenciamento ambiental.
Parágrafo único - No caso da construção de crematórios, deverá ser estabelecido
regulamento específico à matéria.

Seção I
Sepultamento
Art. 73 -

Os sepultamentos serão feitos sem indagação de crença religiosa, princípios

filosóficos ou ideologia política do falecido e familiares.
Art. 74 -

É defeso fazer sepultamento antes de decorrido o prazo de 12 (doze) horas,

contado do momento do falecimento, salvo:
XII.
XIII.

Quando a causa da morte for moléstia contagiosa ou epidêmica;
Quando o cadáver tiver inequívocos sinais de putrefação.
§1º- Nenhum cadáver pode permanecer insepulto nos cemitérios, por mais de 36 (trinta e

seis) horas, contadas do momento em que verificar o óbito, salvo quando o corpo estiver embalsamado
ou se houver ordem expressa da autoridade policial ou da saúde pública.
§2º - Não se fará sepultamento algum sem a certidão de óbito fornecida pelo Oficial do
Registro Civil do local do falecimento.
§3º - Na impossibilidade da obtenção de Certidão de Óbito, o sepultamento poderá ser feito
mediante autorização da autoridade médica, policial ou jurídica, condicionado à apresentação da
certidão de óbito posteriormente ao órgão público competente.
Art. 75 -

Os sepultamentos em jazigos sem revestimento (sepulturas), poderão repetir-

se de cinco em cinco anos, e nos jazigos com revestimento (carneiras), não haverá limite de tempo,
desde que o último sepultamento feito seja convenientemente isolado.
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§1º - Considera-se como sepultura a cova funerária aberta no terreno com as seguintes
dimensões:
I.

Para adulto: 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de comprimento por 0,75m (setenta
e cinco centímetros) de largura e 1,70m (um metro e setenta centímetros) de
profundidade;

II.

Para crianças: 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento por 0,50m
(cinquenta centímetros) de largura e 1,70m (um metro e setenta centímetros) de
profundidade.
§2º - Considera-se como carneira a cova com as paredes revestidas de tijolos ou material

similar, tendo internamente, no mínimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de comprimento
por 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de largura.
Art. 76 -

Nenhuma exumação poderá ser feita antes de decorrido o prazo de 3 (três)

anos, contado da data do sepultamento, salvo em virtude de requisição por escrito da autoridade
policial ou judicial ou mediante parecer do órgão de saúde pública.
§1º - Ficam excetuados os prazos estabelecidos no caput deste artigo quando ocorrer avaria
no túmulo, infiltração de águas nas carneiras ou por determinação judicial, devendo ser comunicada a
autoridade sanitária competente.
§2º - O transporte dos restos mortais, exumados ou não, será feito em caixão funerário
adequado ou em urna metálica.
§3º - Os líquidos acumulados após a exumação devem ser encaminhados para tratamento e
disposição final adequados.
Art. 77 -

É permitido dar sepultura em um só lugar a duas ou mais pessoas da mesma

família que falecerem no mesmo dia.
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TÍTULO VI
NOTIFICAÇÕES, INFRAÇÕES E SANÇÕES
Art. 78 -

Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código

ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos baixados pelo Poder Público Municipal no uso de seu
poder de polícia.
Art. 79 -

É considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou

auxiliar alguém a praticar infração e, ainda, os encarregados de execução da lei que, tendo
conhecimento da infração, deixar de autuar o infrator.

CAPÍTULO I
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR
Art. 80 -

Todo infrator que cometer pela primeira vez uma ação ou emissão contrária as

disposições deste código sofrerá advertência sob a forma de Notificação Preliminar, obrigando-se a
interromper e a reparar, se for o caso, a ação infringente, salvo nos casos em que a ação danosa seja
irreversível.
Art. 81 -

A Notificação Preliminar será emitia pela autoridade competente ao infrator, e

dela constarão, no mínimo, os seguintes elementos:
III.

Dia, mês, ano, hora e lugar onde foi constatada a infração;

IV.

Nome, sobrenome do infrator e endereço de residência;

V.
VI.

Descrição da natureza da infração;
Prazos para regularizar, reparar e/ou suspender a ação infringente, sendo este nunca
superior a sete dias;

VII.

Identificação de testemunhas quando o infrator se recusar a assinar o conhecimento da
notificação ou na ausência e impedimento deste.
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CAPÍTULO II
AUTO DE INFRAÇÃO
Art. 82 -

Decorrido o prazo estipulado na Notificação Preliminar, e não sendo

obedecida ou paralisada a infração, será lavrado o Auto de Infração e aplicada a multa correspondente.
Art. 83 -

O Auto de Infração, lavrado em modelo específico, sem entrelinhas, emendas

ou rasuras, deverá conter obrigatoriamente:
I.

O dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;

II.

O nome de quem lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato constante de infração e
os pormenores que possam servir de atenuante ou agravante à ação;

III.

O nome do infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência;

IV.

A disposição infringida;

V.

A assinatura de quem lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver.
Parágrafo único - Recusando-se o infrator a assinar o Auto de Infração, tal recusa será

averbada no mesmo.
Art. 84 -

São autoridades para lavrar o auto de infração os fiscais ou outros funcionários

para isso designados pelo Município.

CAPÍTULO III
AUTO DE APREENSÃO

Art. 85 -

A apreensão consiste na tomada dos objetos que constituem prova material de

infração aos dispositivos estabelecidos nesta Lei e demais normas pertinentes.
Parágrafo único - Na apresentação, deverá ser lavrado, inicialmente, auto de apreensão que
conterá a descrição dos objetos apreendidos e a indicação do lugar onde ficarão depositados.
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Art. 86 -

Nos casos de apreensão, o material apreendido será recolhido ao depósito do

Município e quando isto não for possível ou quando a apreensão se realizar fora da cidade, poderá ser
depositado em mãos de terceiros, observadas as formalidades legais.
Art. 87 -

Os autos de apreensão obedecerão a modelos especiais e conterão,

obrigatoriamente:
I.

O dia, mês, ano, hora e lugar em que o bem foi apreendido;

II.

O nome do infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência;

III.

O nome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o estado e as condições em
que se encontra o bem apreendido;

IV.
V.

A natureza da infração;
A assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver.

Art. 88 -

A devolução do material apreendido só se fará depois de pagas as multas que

tiverem sido aplicadas e de indenizado o Município das despesas que tiverem sido feitas com a
apreensão, o transporte e o depósito.
Art. 89 -

No caso de material ou mercadoria perecível, o prazo para reclamação ou

retirada será de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do momento da apreensão.
Parágrafo único - Não cabe, em qualquer caso, responsabilidade ao Município pelo
perecimento das mercadorias apreendidas em razão de infração desta Lei.
Art. 90 -

No caso de não ser reclamado e retirado dentro de 30 (trinta) dias, o material

apreendido será vendido em hasta pública pelo Município, sendo aplicada a importância apurada na
indenização das multas e despesas de que trata o artigo anterior e entregue o saldo ao proprietário,
mediante requerimento devidamente instruído e processado.
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CAPÍTULO IV
MULTAS
Art. 91 -

A pena, além de impor a obrigação de fazer e desfazer, será pecuniária através

de cobrança de multa.
§ 1º - As multas previstas neste Código serão calculadas com base em múltiplos da Unidade
Fiscal de Miraselva
§ 2º - O pagamento da multa não exime o infrator de reparar os danos causados ou de
cumprir outras penalidades previstas.
§ 3º - Independente de outras penalidades previstas na legislação em geral e no presente
Código, serão aplicadas multas através de Auto de Infração.
§4º - Na imposição da multa e para graduá-la deverá ser considerado:
I.

A maior ou menor gravidade da infração;

II.

As suas circunstancias atenuantes ou agravantes;

III.

Os antecedentes do infrator, com relação às disposições deste Código.

Art. 92 -

Conforme a gravidade e para o arbitramento da multa, a infração será

classificada, pelos critérios estabelecidos neste Código em:
I.

Leve: punida com 2 (dois) a 10 (dez) vezes a UFIM;

II.

Grave: punida de 11 (onze) a 25 (cinquenta) vezes a UFIM;

III.

Gravíssima: punida de 26 (vinte e seis) a 50 (cinquenta) vezes a UFIM.

Parágrafo único - Nas reincidências, as multas serão contadas em dobro.
Art. 93 -

A penalidade pecuniária será judicialmente executada e imposta de forma

regular e pelos meios hábeis, se o infrator se recusar satisfazê-la no prazo legal.
§1º - A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa.
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§2º - Os infratores que estiverem em débito de multa não podem receber quaisquer quantias
ou créditos que tiverem perante o Município, participar de licitação, celebrar contratos ou termos de
qualquer natureza ou transacionar a qualquer título com a Administração Municipal.
Art. 94 -

As penalidades a que se refere esta Lei não isentam o infrator da obrigação de

reparar o dano resultante da infração, na forma do Código Civil, ou de cumprir outras penalidades
previstas.

CAPÍTULO V
PROCESSO DE EXECUÇÃO
Art. 95 -

O infrator terá o prazo de 7 (sete) dias para apresentar defesa, devendo fazê-la

em requerimento dirigido ao Prefeito.
Art. 96 -

Julgada improcedente ou não sendo a defesa apresentada no prazo previsto

será imposta a multa ao infrator, o qual será intimado a recolhê-la dentro do prazo de 7 (sete) dias.

TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 97 -

A observância desta Lei não implica em desobrigação quanto ao cumprimento

das leis e decretos federais e estaduais pertinentes ao assunto.
Art. 98 -

As autoridades municipais incumbidas da fiscalização terão livre acesso aos

estabelecimentos, mediante a apresentação de prova de identidade e independentemente de qualquer
outra formalidade.
Art. 99 -

Os casos omissos, ou dúvidas de interpretação desta Lei serão estudados e

julgados pelo órgão competente do Município, ouvido o ConCid.
Art. 100 -

Integra esta lei o Anexo I – Definições.
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Art. 101 -

Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei, em especial a

Lei Municipal nº 484/2013, que dispõe sobre as normas que regulam as medidas de política
administrativa, a cargo do município em diversas matérias, no Município de Miraselva e dá outras
providências.
Art. 102 -

Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

Miraselva, ____ de__________de 2022

ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO I – DEFINIÇÕES
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
ACESSIBILIDADE: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a
utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, de edificações, espaços, mobiliários e
elementos.
ÁGUAS SERVIDAS (ÁGUAS RESIDUAIS): águas que, após a utilização humana,
apresentam as suas características naturais alteradas.
ALINHAMENTO: linha divisória legal, que separa o lote do logradouro público.
ALVARÁ: instrumento pelo qual a Administração Pública expede autorização ou licença.
ATIVIDADE ECONÔMICA: o ramo de atividade identificada a partir da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e da lista de estabelecimentos auxiliares a ela
associados, se houver, regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA).
ÁREA CONSTRUÍDA OU EDIFICADA: toda área coberta, projetada em plano horizontal,
de cada pavimento de uma edificação, com exceção do beiral e/ou marquise.
AUTORIDADE SANITÁRIA: servidor público legalmente investido de competência, com
poder de polícia, para fiscalizar, controlar e inspecionar matéria de interesse direto ou indireto para a
saúde das pessoas e do meio ambiente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)- é uma área protegida, coberta ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
ÁREA VERDE - área livre de caráter permanente, de propriedade pública ou privada, com
vegetação natural ou resultante de plantio, indisponíveis para construção imobiliária, destinados aos
propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos
hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.
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ÁREAS DE LAZER- área pública destinada à implantação de equipamentos de lazer como
quadras, praças, campos de jogos, "playgrounds", parques e áreas de convívio com adequação
paisagística.
ÁREAS PROTEGIDAS- áreas, cobertas ou não por vegetação nativa, que exercem função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo ou assegurar o bem-estar das populações
humanas.
ART/RRT: Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica.
ATIVIDADE- uso de um prédio ou de um espaço físico para moradia, negócios, indústria,
entre outros.
BOAS PRÁTICAS SANITÁRIAS: conjunto de medidas que devem ser adotadas a fim de
garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos e serviços com os regulamentos técnicos;
BOCA DE LOBO: é o dispositivo instalado na via pública para promover a drenagem das
águas pluviais da via;
DRENAGEM URBANA: toda a infraestrutura executada para fins de escoamento
superficial, ou canalizado das águas pluviais composta por sarjetas, bocas de lobo, galerias e demais
dispositivos de retenção e dissipação.
ELEMENTOS DE CERCAMENTO: os muros, gradis, alambrados, cercas-vivas, muretas e
similares.
ESPAÇO PÚBLICO: é aquele de uso comum e posse de todos, onde são desenvolvidas
atividades coletivas, como o convívio de diversos grupos, que chamamos de sociedade urbana,
manifestações políticas, culturais, entre outras.
INFRAESTRUTURA URBANA- são as instalações que contemplam equipamentos de
abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica,
gás canalizado, transporte e outros de interesse público.
LICENÇA: ato administrativo vinculado pelo qual a Administração Pública permite ao
interessado a realização do que foi requerido mediante a observação de prazos e condições.
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LOGRADOURO PÚBLICO: espaço livre, destinado à circulação pública de veículos e
pedestres, reconhecido pela municipalidade que lhe confere denominação oficial, podendo se
caracterizar como ruas, avenidas, praças, rotatórias, canteiros centrais, parques, pontes ou demais
formas de espaços que se caracterizem pelo uso coletivo.
NBR: Norma Técnica Oficial da ABNT registrada no INMETRO - Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
PASSEIO

PÚBLICO

OU

CALÇADA:

setor

do

logradouro

público

destinado

exclusivamente ao trânsito de pedestres, composto prioritariamente pela faixa livre, podendo também
possuir as faixas de acesso e serviço.
PAVIMENTO TÉRREO: pavimento da edificação diretamente acessível ao passeio público.
POÇO DE INFILTRAÇÃO: reservatório de detenção ou retenção de águas pluviais.
PROFISSIONAL HABILITADO: técnico credenciado pelo órgão federal fiscalizador do
exercício profissional, podendo atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica,
respeitadas as atribuições e limitações consignadas pelo órgão fiscalizador.
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: pessoa física ou jurídica, portadora registrado em Cartório
de Registro de Imóveis.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: profissional responsável pela direção técnica das obras,
respondendo por sua correta execução e adequado emprego de materiais especificados, conforme
projeto aprovado e pela observância das normas técnicas pertinentes.
SACADA: parte da construção em complemento a qualquer de seu cômodos, desprovida
parcial ou totalmente de paredes, e aberta em pelo menos uma das faces.
SUBSOLO: pavimento situado abaixo do térreo.
TAPUME: vedação provisória da obra em execução localizada no alinhamento ou no
logradouro público destinado a proteger o transeunte.
UFIM – Unidade Fiscal de Miraselva
UNIDADE HABITACIONAL: espaço físico destinado à moradia, ao descanso, à higiene e à
alimentação, com instalações prediais e acesso exclusivo.
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URBANIZAÇÃO- qualquer forma de parcelamento do solo que implique em loteamento,
desmembramento, desdobro, unificação ou empreendimento em regime condominial.
USO INSTITUCIONAL- edificações e/ou equipamentos públicos comunitários, como
escolas, posto de saúde, paço municipal.
USO MISTO- é a utilização da mesma via, do mesmo bairro, do mesmo loteamento, do
mesmo lote ou da mesma edificação por mais de uma categoria de uso.
USO NÃO RESIDENCIAL- compreende as atividades de comércio e serviços, industriais e
institucionais.
USO RESIDENCIAL- destinado à habitação.
VISTORIA: exame pericial, feito por profissionais legalmente habilitados, que tem por
objetivo constatar a fiel observância das normas edilícias municipais.
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