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DEFINIÇÃO DE INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO

OBJETIVOS

- efetivar o cumprimento da função social da pro-
priedade urbana
- garantir o uso compatível da propriedade urbana 
com a infraestrutura, equipamentos e serviços 
urbanos disponíveis
- controlar a expansão urbana através da indução da 
ocupação de áreas subutilizadas centrais
- induzir o uso de áreas subutilizadas, mediante a 
punição �nanceira dos proprietários que não cum-
prem com suas obrigações
- captar recursos públicos para obras de requali�-
cação da área central
- obter terrenos para implantação de equipamentos 
públicos centrais e edifícios residenciais para alu-
guel social

“A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de orde-
nação da cidade expressas no plano diretor...” (BRASIL, 
2001)

ESTATUTO DA 
CIDADE

+

PLANO DIRETOR 
DE CURITIBA

“Art. 8º - A propriedade urbana cumpre sua função 
social quando respeitada as diretrizes do Estatuto da 
Cidade e:

I) Compatibilidade do uso da propriedade com a 
infra-estrutura, equipamentos e serviços públicos 
disponíveis;
II) Compatibilidade do uso da propriedade com a 
preservação do ambiente urbano e natural;
III) A distribuição de usos e intensidades de ocupação 
do solo de forma equilibrada em relação à infraestru-
tura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, 
de modo a evitar a ociosidade e sobrecarga dos inves-
timentos coletivos” (CURITIBA, 2004).

No setor de zoneamento ZR-04 ao longo do eixo da Rua 
Professor Fernando Moreira, estão sendo considerados 
como lotes subutilizados:

- terrenos não edi�cados
- terrenos com uso de estacionamento privado
- terrenos com edi�cações desocupadas
- terrenos com coe�ciente de aproveitamento consider-
avelmente abaixo do previsto no zoneamento

Previsão de usos para os terrenos onde incidir a desapro-
priação com pagamento da dívida pública:

- construção de equipamentos públicos (entre eles um 
Centro de Informações Turísticas)
- implementação de Programa de Aluguel Social para ma-
nutenção do per�l socioeconômico dos residentes no 
Centro
- formação de banco de terras público

1) Com obrigatoriedade de térreo com uso comum / galeria comercial

2) Tolerado até 8 pavimentos para casos de habitação coletiva com apartamentos de baixo e médio porte, 
mediante pagamento de percentual

3) Afastamento facultado no térreo e primeiro pavimento somente quando for de uso comercial

METODOLOGIA

Noti�cação dos proprietários 
de lotes subutilizados

PEUC

Aprovação de Alvará de Con-
strução na Prefeitura

Aprovação de Alvará de Con-
strução na Prefeitura

Aplicação de imposto predial 
territorial urbano progressivo 

no tempo

Desapropriação com paga-
mento em títulos de dívida 

pública

Conclusão de adequações do 
poder público para cumprimento 
total da função dos instrumentos

Identi�cação de lotes subutiliza-
dos na Rua Professor Fernando 

Moreira

1 ANO

2 ANOS

3 ANOS

5 ANOS 5 ANOS

LOTES SUBUTILIZADOS NO EIXO DA RUA PROFESSOR FERNANDO MOREIRA DENTRO DA ZR-04

FINANCIAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVOS

- recuperação, para o poder público, do valor despendido com a 
realização das obras

- recuperação e justa distribuição do ônus obtido com a valori-
zação imobiliária oriunda da requali�cação urbana (mais-valia) 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

DECRETO LEI 195/67

+

ARTIGO 81 E 82
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL  DE 1966

ARTIGO 145
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

LEI Nº 10.257/2001
ESTATUTO DA CIDADE

+

+

+

METODOLOGIA

1) Elaboração do projeto e estudo de viabilidade técnica e econômica da obra;
2) Elaboração de laudo com a de�nição da área de in�uência e valores estimados;
3) Audiência pública;
4) Aprovação de lei especí�ca;
5) Publicação do edital de noti�cação;
6) Conclusão da obra pública de requali�cação;
7) Publicação do edital de lançamento;
8) Elaboração e envio do documento de arrecadação;
9) Monitoramento

ÁREA DE INFLUÊNCIA  ->  MÉTODO LONGITUDINAL

RUA PROFESSOR FERNANDO MOREIRA
RCO  =  CTO  x  ALB
       ATP

CÁLCULO DE RATEIO DO CUSTO DA OBRA

RCO = rateio do custo da obra
CTO = custo total da obra a ser ressarcido
ATO = área total da obra
ALB = área lindeira bene�ciada (TI x LR)
TI = testada do imóvel
LR = 50% da largura da via reestruturada
CVI = cálculo de valorização imobiliária

Se RCO  <  CVI  -> o valor do tributo será = RCO

Se RCO  >  CVI  -> o valor do tributo será = CVI

PERSPECTIVAS DO PROJETO

2 10 20 40

10 50 100

200

USOS
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Habitação Cole�va (1)

Habitação Transitória (1)

Habitação Ins�tucional

Comércio e Serviço Vicinal 
e de Bairro

Comunitário 1

Comunitário 2 100 m²

10%

até 2 pvto 
facultado (3)    
acima 2 pvto 

h/6 com 
mínimo 

2,5m

Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo
ZONA RESIDENCIAL 4 CENTRAL - ZR-4C

OCUPAÇÃO

200 m²

2 50%

6 
pavimentos 

(2)

3 
pavimentos

5 m

INTERVENÇÃO EM MUROS CEGOS AO LONGO DO PASSEIO - desapropriação de frações de lotes quando possível

(PEREIRA; WÜTRICH, 2016)


