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SÜMULI\:DISPÕESOBREO ZOOEAMENTODEUSOE OCUPAÇÃODOSOIJJDOPERíMETRoUB

BANODASEDEDOMUNICíPIODEDW1ANTED'OESTEE DAOUTRASProvIDtN-

ClAS.

A câmara Municipal de Diamante D'oeste, Estado do
paraná, aprovou, e Eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPITULOI

DASDISPOSIÇÕESPRELllUNARES

ART. 19 - O zoneamento de Uso e Ocupação do solo do Perímetro Urbano da se
de do Município de Diamante D'oeste, será regido por esta Lei:

SEÇÃOI
DASDISPOSIçõESPRELll1INARES

ARI'. 29 - A presente Lei tem = objetivo.:-
I - Estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo urbano, tendo em
vista o equilíbrio e a coexistência nas relações do hanem cem o meio e as
atividades que os permeia;

II - PrCJIOC)Ver,através de um regime urbanístico adequado, a qualidade de va

lares estéticos, paisagísticos, naturais ou culturais próprios da região e
da sede do Município;

III - Prever e controlar densidade derrográficas e ocupação do solo urbano ,

= medida para melhor administrar, organizar e dirigir a oferta de servi-
ços públicos, compatibilizadas cem um crescimento ordenado.

SEÇÃOII
DASDEFINIçõES

ARI'. 39 - Para o efeito da aplicação da presente Lei, são adotadas as se-
guintes definições:
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pio, emzonas para as quais são definidos do solo:

a) - Usodo solo é o relacionamento das diversas atividades para wra deter-
minada zona, podendoesses usos serem definidos como:
- Permitidos

- Permissíveis
- Proibidos

b) - ocupação do solo, é a maneira que a edificação ocupa o lote, emfunção

das normase parâmetros incidentes sobre os mesrros,que sao:
- Coeficientes de aproveitamento

- Númerode Pavimentos

- Recuos
- Taxa de OCUpação

S 29 - Dos índices urbanísticos:
a) - Coeficiente de aproveitamento: valor que se deve multiplicar pela área

do terreno para se obter a área maximaa construir, variável para cada zo-
na;

b) - Númerode pavimentos: altura da edificação, medida empavimentos, con';'
tados a partir do terreno;

c) - Recuo: distância entre limite extremo da área ocupada pela edificação,
e a divisa do lote:

d) - Taxa de OCUpação:resultante da divisão entre a área máximada edifi-
cação projetada sobre o lote e a área deste mesrrolote;

9 39 - Dosusos do solo urbano:
a) UsoPermitido: uso adequadoàs zonas, semrestrições;

b) UsoPermissível: uso passível de ser admitido nas zonas, a critério do
conselho de Urbanisrroda Prefeitura, ouvido o parecer do órgão consultor;
c) - UsoProibido: uso inadequado às zonas.

S 49 - Das zonas, segundoo uso predominante:
a) Zonas residenciais: área destinadas ao uso residencial, unifamiliar, mu,!

tifamiliar, coletivo geminado,-predominante, os outros usos existentes:, na

ronas devemser considerados comoacessório, de apóio ou complementação;
b) - Zonascomerciais e de Serviços: Jireas onde se concentrampredominante-

mente, atividades comerciais e de prestação de serviços, especializados ou

nao. Os demais usos são considerados complementaresao espaço;
c) - Zonas Industriais: Áreas estratégicamente dispostas de forma a concen-

trar as atividades industriais, semprejuízo da qualidade de vida, da flora
e da fauna a preservar ;

d) - ZonaInstitucional: área de caracteristicas especiais do ponto de vflV

I .
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ta jurídiro, nao regulamentavel por esta Lei, estas areas sao ronsideradas
parte das zonas Especiais.

e) - Zonade Preservação: área nao e possível a constJ:uçãodevido o solo

não ser propício a esta finalidade.

9 59 - Das atividades:
a) Habitaçãq',

- Unifamiliar : edificação destinada a servir de moradia a urnasó familia;

- !1ultifamiliar: edificação destinada a servir de moradia a mais de urnafami
lia, emunidades autônomas, superpostas, (prédios);

- Coletiva: edificação destinada a moradia de umgrupo de pessoas, comopen-
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- Geminada:edificação destinada a servir de moradia a mais de urnafamília,

emunidades autônomasrontígnas horizontais caro urnaparede comum.
b) Canércio:

Atividade pela qual fica caracterizadas de urnarelação de troca, visando um
lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias;
c) Serviço:

Atividades remuneradaou não, pela qual fica caracterizado o préstimo de mão-

de obra, ou assistência de ordemtécnica, intelectual e espiritual;
d) Industria: atividade na qual se da a transformação da matéria prima em
bens de produção ou de ronsumo.
9 69 -Dos termos gerais:

a) alvará de constJ:ução: documentoexpedido pela Prefeitura que autoriza a

execuçãode obras sujeitas à sua fiscalização;
b) Alvará de Localização: documentoexpedido pela Prefeitura que autoriza o

funcionamentode urnadeterminada atividade, sujeita a regulamentaçãopor es-
ta Lei;

c) Ampl:iaçã6,ou reforma emedifícios: obra destinada a benfeitorias de edi-

ficíos já existentes, sujeitas também-aregulamentaçãopelo código de Obras
do Município;

d) Consulta Prévia: documentoexpedido pela Prefeitura que orienta ativida -
des e empreendimentos;

e) EquipamentosCanunitários: sao os equipamentospúblicos de educação, cul-
tura, saúde, lazer, segurança e assistência social;

f) EquipamentosUrbanos: são os equipamentosde abastecimento de água, esgo-
tos, energia elétrica, roléta de água pluvial, rede telefônica e gas canali-
zado;
g) Recuo: faixa não edificável dentro do lote urbano onde nao se pode
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truir, de acordo cemas nonnasprevistas para cada zona;
h) Faixa de proteção: faixa paralela a um=so d' água medidaa partir de
sua margemperpendicular a esta, destinada a proteger as espécies vegetal
e animal desse meio e da erosão. Esta faixa é variável e é regulamentada

pelas Leis Federais, Estaduais e lIunicipal, relativas à matéria;
i) Subsolo: pavimentoabaixo da menorcota do passeio fronteiriço à divi-
sa do lote da edificação, cuja altura do pé-direito seja até 1,2Om(umm~

tro e vinte centimetro acima desse referencial;

CAP1TUlD II

005 N.NAFAS

ARI'. 49 - Os usos das edificações que contrariem as disposições desta Lei

serão definidos e será estabelecido umprazo para a sua regulamentaçãoou

sua adequação:
9 19 - cabe à Prefeitura, dentro do prazo de umano, os procedimentospa-

ra regularizar o exposto neste artigo.

4 29 - Será proibida toda ampliaçãoe refonna nas edificações cujo usos
oontrariem as disposições desta Lei.

A expedicão de alvará para construir, reformar ou ampliar obra resi -
dencial, de prestação de serviço ou industrial. sanente poderá ocorrer
comobserváncia das nonnasde uso e ocupaçãodo solo urbano estabelecido

nesta Lei.
ARI'. 59 - Os alvarás de construção expedidos anteriormente a esta Lei, s~

rão respeitados enquantovigirem, deste que a construção tenha sido inic~
ada ou se inicie no prazo de 90 ( noventa ) dias, a partir da data da pú-

blicação deste Lei.

~ úNICO - Umaconstrução e considerada iniciada se as fundações e baldra-
rres, estiverem concluidos.

ARI'. 69 - OS~lvará,~e localização e funcionamentode estabelecimento co-
rrercial, de prestação de serviço ou industrial semente serão concedidos ,
desde que observadas as normasestabelecidas nesta Lei, quanto ao uso do
solo previsto para cada zona.

ARI'. 79 - Os alvarás de localização e funcionamentode estabelecimento co
rrercial, de prestação de serviço ou industrial serão concedidos sempre a
título precário.

S ONICO - Os alvarás a que se refere o presente artigo poderão se cassados
desde que o uso demostre reais inconvenientes, contrariando as diSpoSi~
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desta Lei, OUdemais Leis pertinentes, semdireito a nenhumaespécie de ideni

zação por parte do Município.
ARI'.89 - A transferência de local ou mudançade ramode atividade ccrnercial ,
de prestação de serviço ou industrial, já emfuncionamento, poderá ser autori-

zada se não contráriar as disposições desta Lei.
ARI'.99 - A permissão para a localização de qualquer atividade considerada c0-

rnoperigosa, nociva ou incâroda dependerá da aprovação do projeto ccrnpleto, se
for o caso, pelos órgãos competentes da União, do Estado e do Município, além

das exigências especificas de cada caso.
~ muco - são consideradas cornoperigosas, nocivas e incôm:Jdasaquelas ativi-

dades que por sua natureza:
a) ponhamemrisco pessoas e propriedades circunvizinhas;

b) possampoluir o solo, ar e os cursos d' água;
c) possamdar origem à exploração, incêndio e trepidação;
d) produz~ gases, poeiras e detritos;

e) irnpliqu~ na manipulação de rnatêrias-prirnas processos e ingredientes táxi-
cx>s;

f) produzamruídos e conturbemo tráfego;
ARI'.109 - Toda a atividade considerada de grande porte, dependerá da aprovação

do conselho de Urbanismopara a sua localização.

~ ONICO- f: atribuição do conselho de Urbanismo, julgar para cada atividade c0-
mercial de serviço ou industrial, quanto ao porte, pequeno, médio ou grande.

ARI'.119 - Fica expressamente proibido a concessão de alvarás para construção'
e funcionamentode motêis, serão estabelecidos por de=etos do Executivo, res-
peitando o direito de vizinhança.

CAP1Tur.o III

00 'ZOOEAMEN'IO

ARI'.129 - A área do Perímetro Urbanoda sede do Município de Diamante D'oeste

conformeo Mapade zoneamentode Usoe Ocupação do solo, parte integrante des-
ta Lei, fica subdividida nas seguintes zonas:
a) zonas residênciais;

b) zonas =nerciais e de serviços;
c) zonas agropecúarias;

d) zonas especiais, dentre elas;

ZOnainStituciona~
ZOnasde preserva _~
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9 ÜNrco-As zonas são delimitadas por limites do Perirnetro Urbanoe vias.
ART.139 - As zonas residenciais destinadas ao uso residenciais destina -
das ao uso residencial unifamiliar, coletivo e geminados, predominan~

te se dominam:
a) ZR1 - ZonaResidencial 1,
b) ZR2 - ZonaResidencial 2,

C) ZR3 - ZOnaResidencial 3,
d) ZR4 - ZonaResidencial 4,

9 ÜNrco- Os diferentes tipos de zcnas residenciais visam a distribuição'
anogêneada população no espaço urbano, tendo emvista o dimensionamento'

das redes de infra-estrutura urbana, do sistema viário e a confinnação da
paisagem.

ART.149 - As zonas comerciais e de serviços destinadas ao exercício des-
sa atividade, se denominam:
A) ZC1 - ZOnaComercial 1,

B) ZC2 - ZonaComercial 2,

C) Z~ - Zonade Serviço.

9 ÜNrco- Os diferentes tipos de zonas comerciais e de serviços visam com

patibilizar a implantação destas atividades coma infra-estrutura e siste
maviário existentes ,estimular a implantação dos diferentes tipos de co -

mércios e serviços emlocais cujo grau de adequabilidade seja mais aceita
vél.

ART.159 - As zonas especlms terão regulamentaçãoprópria quando assim

determinar o Poder Público Tutelar. cabendoà Prefeitura Municipal fazer
as exigências mínimaspor esta Lei, insti tuidas no que couber, ou inter -

vir sempreque, nestas zonas, atividades ou práticas forem contrárias ao
espírito desta Lei.

ART.169 - A regulamentaçãodos tipos de uso do solo e nonnas para ocupa-

ção do solo, para as diversas zonas, estão estabelecidas respectivamente
na tabela r e tabela Ir emanexo. partes integrantes desta Lei. Estas ta-

belas estabelecem os usos permiciveis e definem as dimensõesmínimas dos
lotes, a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, o número de
paviemtnaçãoe os recuos obrigatórios.

9 19 - Nãoserão computados= área edificavel para efeito de coefici-
ente de aproveitamento:

r - Terraço de cobertura, desde que de uso comumdos condÔmin~o;
Ir - Sacadas, desde que não vinculadas à dependências de serviç .
rIr - ~ea de sacada de incêncio.
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I V - Poçode elevadores, casas de máquinas, de tombas, de tranforrnadores e gera
dores, caixas d' água, centrais de ar condicionado, instalações de gás, contado
res e medidores emgeral e instalações para depósito de lixo;

V - Jlrea de recreação equipada conformeexigência do ARI'IGO19 desta Lei;
VI - Jlreas para estacionarrento, quando localizados emsubsolo.
S 29 - As áreas enumeradasno parágrafo primeito, sob nenhumahipótese poderá
receber outra finalidade ou utilização.

CAP1TuI.o IV

DA PROI'BÇÃO OOS FUNOOS DE VAIE

ARI'.179- Para os efeitos de proteção dos recuos hídricos, ficam definidas as

faixas de alagamentoe as nascentes, de forma a garantir o perfeito escoamen-
to das aguas e preservação da flora ribeirinha.

ARI'.189 - As áreas especiais de preservação poderão ser usadas pela canunida-
de caro parques e áreas de lazer, desde que não compranetao equilíbrio ambi-
entalo

CAPíTULO V

DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO E ESTACICNAMENTO

ARI'.199 - Emtodo edifício ou conjunto residencial can quatro ou mais unida-

des será exigida umaárea de recreação equipada, a qual deverá obedecer os se
guintes requisitos minírnos:
a) quota de 6,00 m2 (seis metros quadrados) por unidade de llOradia;

b) localização emárea isolada sobre os terraços, ou té=eo, desde que prote-
gidas de ruas, locais de acesso de veículos e de estabelecimento;
c) Superfície permiável, comareia ou gramade no mínimo12,00 m2 (doze me-

tros quadrados)/incluída na quota da alinea "A".
ARI'.209 - Emtodo edifício comercial, de prestação de serviços, residencial
multifamiliar e residencial coletivo, será obrigatório a destinação de área '
de estacionamento interno para veículos, conforme:

a) Emedifícios de habitação multifamiliar e coletiva:

umavafa de estacionamento por unidade residendial ou para cada 100,000 (cem
- -metros quadrados) de área das unidades residenciais, excluídas as áreas de u-

50 oornumi

b) emedifício de escritórios: umavaga para cada 1:JlJ m2
tros quadrados) de área, excluídas as áreas de uso If~/ (cento e vinte me
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c) emoficinas mecânicas e COlI'ércioatacadista: umavaga de estacionamento para

cada 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados) de construção;

d) emsupermercadose similares: umavaga para cada 25,00 umavaga,!llÍniJro para
estabelecilrento de caminhões;

e) emestabelecirrentos hospitalares: umavaga de estacionamento para cada 6 (se-
is) lei tos, excluidas as vagas para ambulâncias;
f) emhotéis: umavaga de estacionamento para cada (três) e unidades de aloj~
to.

9 mICXl- As areas de estacionamento quando coberta e localizadas emarea exter-
na a edificação,não poderão ter fachada coberta.

CAPíTUID VI

DASCIASSIFICAÇ5ESE RElAÇÃOOOSUSOS00 SOIJ.)

ARI'.219 - Ficam classificados e relacionados os usos de solo, para implantação'

do Zoneamentode Usoe Ocupaçãodo Solo do PerÍIretro Urbanoda sede do Município

9 19 - Quanto as atividades:
a) habilitação:
- Unifamiliar

Multifamiliar
- Coletiva

- Geminada

b) canércio
c) serviço
9 29 - Quanto à subclassificação hierárquia de comércio e serviço:

a) Carércio e serviço vicinal:
- Atividade de pequenoporte, de utilização imediata e cotidiana, caro:
- Creche ,.

- Açougue
- Farmácia
- Sapataria
- Padaria

- Mercearia
- Revistaria

- Consultório médico ou odontológico
- Oficina de eletrodarésticos
b) CcITIércioe serviço Geral:

Atividades de médio porte, de utilidade intermitente e imediata, destin a-
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tender a população emgeral:

GRuPO I
Bilouteria, agência bancária, loja de ferragens, routique, materiais domésticcs
ateliê, calçados e roupas, galerias, livrarias, papelaria, acessórios, lavande-

ria não industrial, venda de eletrodomésticcs, venda de veículos, escritórios

venda de movéis, antiquario, agência de jornal, posto telefõnicc, telegráfo.

GRUPO II

Manufaturadoe artesanato, ambulatório, clínica, supermercado,tipografia, cli-

cheira.
GRUPO III
COnfeitaria, pastelaria, panificadora, lachonete, restaurante, cafe, sauna, tea

tro, cinema, malharia, peixaria, mercado,oficina de eletrodomésticos.

c) comércioe serviço Setorial:
Atividades destiradas à populaçãoemgeral, as quais por seu porte e natureza,!,:

xigemccnfinarnentoemáreas próprias.

GRUPO I

Armazenagemde alimentos, cemércio atacadista, editora, depósito de material u-
sado, depósito de ferro velho, oficina de lataria e pintura, comérciode agrot:Q

xicos, roate, danceteria, discoteca e bailão, imprensa, gráfica, lavarápido,po~
to de abastecimento, oficina rnecánica, rorracharia, material de oonstrução.

GRUPO III
Cerárnica, transportadora, jato de areia, montagemde esquadrias, serralheria e

serraria; Comércioe serviço especificc.
Atividades peculiares cuja adequaçãoà vizinhança dependede urnasérie de fato-
res a seremanalisados pelo órgão oompetentes, para cada caso:
Equipamentourbano e ccmunitário, circo, camping,pesto de venda de gás, alber-
gue, motél, parque de diversões, depósito de inflamáveis, sede de associação,se

de entidade religiosa, casa de culto.
ARr. 229 - As atividades não especificadas no ARI'IGOanterior serao analisadas'
tendo emvista sua similaridade can as da listagem, ouvido o conselho de Urba-

nismoda Prefeitura Municipalde DiamanteD'oeste.

CAPITUlD VII

DASDISPOSIçõESFINAIS

ARI'.239 - são parte integrantes e ccmplernentaresdesta Lei, os seguintes ane-

xos: ~o4J)
TABElAI - Usodo SOloUr ~
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TABEIA Ir - ocupação do Solo Urbano;

MAPADE Z0NEAl1EN'IODE USOE OCUPAÇÃOro SOLO.

PARANA

ARI'. 249 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua públicação revogadas as

disp8sições em contrário.

GABINEIE ro PREFEI'ID MUNICIPAL DE DIAMANTED' OESTE

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 1990
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