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lEI 052/2011

Institui a lei do Zoneamento e de Uso e Ocupação do Solo no Perímetro Urbano
do Municipio de Diamante do Oeste e dá outras providências.

CAPíTULO 11
Das Áreas Especiais

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICI-
PAL, SANCIONO A SEGUINTE,

LEI:

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

• Art 1° - A Lei do Zoneamento e de Uso e Ocupação do Solo Urbano será aplicável à zona urbana do Município
de Diamante do Oeste delimitada pela Lei Municipal do Perímetro Urbano.

Seção I
Dos Objetivos

•
Art. 2° - A presente Lei tem como objetivos:
I - estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo urbano, tendo em vista o equilíbrio e a coexistência nas

relações do homem com o meio, e das atividades que os permeia;
1i - promover, através de um regime urbanístico adequado, a qualidade de valores estético-paisagísticos naturais

ou culturais, próprios da região e da sede do Município;
111 _ prever e controlar densidades demográficas e de ocupação do solo urbano, como medida flara a gestão do

bem público e da oferta de serviços públicos, compatibilizados com um crescimento ordenado;
IV _ compatibilizar usos e atividades diferenciadas, complementares entre si, dentro de determinadas frações do

espaço urbano .•
Art. 3" _ Para disciplinar a urbanização da Cidade de Diamante do Oeste, esta Lei estabelece as seguintes áreas

especiais, indicadas no Anexo 01, parte integrante desta Lei:
I - áreas de preservação permanente;
11 - áreas de proteção dos cursos d'água;
111 - áreas de regularização urbanística;
IV - áreas de regularização fundiária;

• Art. 40 _ Não foram estabelecidas áreas de edificação compulsória, devendo estas áreas ser estabelecidas quan-
""":fo da percepção dessa necessidade, por ocasião das revisões a serem realizadas à Lei do Plano Diretor Participativo.

Art. 50 _ As áreas de preservação permanente visam a preservação das matas de espécies nativas.

I • Art. 60 _ As áreas de proteção dos cursos d'água visam a proteção necessária dos recursos hfdricos do Municí-
pio, ficando definidas as faixas de drenagem dos cursos d'água de forma a garantir o perfeito escoamento das águas
pluviais das bacias hidrográficas e preservação de áreas verdes.

S 10 _Os cursos d'água, não canalizados, terão uma faixa de no mínimo 30 (trinta) metros para cada lado e nas
nascentes 50 (cinqüenta) metros em seu redor, consideradas como áreas de preservação, portanto não edificáveis.

S 2° - A Prefeitura Municipal, a seu critério, poderá condicionar a permissão de obras de ampliação nos lotes
existentes às margens já comprometidas dos cursos d'água, à feitura de obras de recuperação dos meslnos.

S 3° - A ampliação de que trata o parágrafo anterior deste artigo não será permitida na faixa não edificável.

Art. 7° - As áreas de regularização urbanfstica são aquelas onde houve parcelamento do solo em áreas de restri-

ção à ocupação .

• 2



•

.. ~s[Qaoao l'arana
. ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

.. . CNPJ 77.817.476/0001-44
• Art. 80 - As áreas de regularização fundiária são aquelas onde hOLNer parcelamento clandestino praticado sem a

aprovação formal de projeto pela autoridade municipal competente, sendo que a sua regularização deverá atender o dis-
posto na Lei de Parcelamento do Solo Urbano.

CAPiTULO 111
Das Areas de Expansão

. Art. 9' - Para orientar e direcionar a urbanização das áreas não urbanizadas dentro do perímetro urbano, a Lei
. de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano estabelece as áreas de expansão em áreas próprias para expansão

urbana, indicadas no Anexo 02, parte integrante desta Lei.
I - Áreas de expansão prioritária;
11- keas de expansão secundária.

!l10_ São áreas de expansão residenciais as áreas localizadas em locais próprios para urbanização.

•
Art. 10 - As áreas de expansão corresponderão aos usos e índices urbanísticos estabelecidos nesta Lei, para as

zonas que respectivamente estas se enquadram.

•
CAPíTULO IV

Do Uso e Ocupação do Solo

SEÇÃO I
Das Definições

Art. 11- Para efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as seguintes definições:
I - Zoneamento é a divisão da área do perímetro urbano da sede do Município, em zonas para as quais são defi-

nidos os usos e os parâmetros de ocupação do solo.
a) Uso do solo é o relacionamento das diversas atividades para uma determinada zona, podendo e;;ses usos serem

definidos como:
. permitidos;

• . permissíveis;
: proibidos.
b) Ocupação do solo é a maneira que a edificação ocupa o lote em função das normas e parâmetros urbanísticos in-

cidentes sobre os mesmos, que são:
. coeficiente de aproveitamento ou (índice de aproveitamento);
. número de pavimentos;
. recuos;
. taxa de ocupação;
. Taxa de Impermeabilização.

11- Dos índices urbanísticos:
a) coeficiente de aproveitamento: valor que se deve multiplicar pela área do terreno para se obter a área máxima aenstruir; variável para cada zona;
b) número de pavimentos: altura máxima que uma edificação pode ter numa determinada zona, altura essa medida

em pavimentos contado inclusive com o pavimento térreo, a partir da cota altimétrica mínima do passeio até a laje do úl-
timo pavimento;

c) recuo: distância entre o limite extremo da área ocupada por edificação e a divisa do lote;
• d) taxa de ocupação: proporção entre a área máxima da edificação projetada sobre o lote e a área desse mesmo

lote.
e) taxa de impermeabilização: proporção entre a área impermeável sobre o terreno e a área do terreno.

111- Dos usos do solo urbano:
a) uso permitido: é o uso ou atividade compatível com a principal destinação da zona;
b) uso permissível: é o uso passível de ser admitido nas zonas, a critério do órgão responsável da Prefeitura;
c) uso proibido: é o uso ou atividade incompatível com a principal destinação da zona;

IV - Das zonas, segundo o uso predominante:
a) zonas residenciais: áreas destinadas ao uso residencial, unifamiliar, multifamiliar, coletivo e geminado, predomi-

nantemente. Os outros usos existentes nas zonas devem ser considerados como acessórios. de apoio ou complementa-
ção;

b) zonas comerciais e de serviços: áreas onde se concentram, predominantemente, atividades comerciais e de pres-
tação de serviços, especializados ou não. Os demais usos são considerados complementares do espaço.

c) zonas industriais; áreas estrategicamente dispostas de forma a concentrar as atividades industriais, sem o prejuí-
zo da qualidade de vida e da flora e fauna a preservar;
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• d) zonas de preselVacão ambiental: são as áreas especiais de preselVação permanente e de proteção dos cursos
. d'água e de fundos de vale destinadas à proteção das matas nativas existentes e a proteção dos leitos dos cursos d'á-
""gua e fundos de vale;

e) zona especial: área destinada a selViços públicos compatíveis com o uso precípuo para a qual foi criada,
V - Das atividades:

a) habitação:
, unifamiliar: edificação destinada a selVir de moradia a uma s6 família;
. multifamiliar: edificação destinada a selVir de moradia a mais de uma família, em unidades autônomas, superpostas

(prédio e apartamento);
, coletiva: edificação destinada a moradia de um grupo de pessoas, como pensões, asilos, internatos e similares.
b) comércio: atividade pela qual fica caracterizada uma relação de troca, visando um lucro estabelecendo-se a circu-

""lação de mercadorias,
", c) selVico: atividade remunerada ou não pela qual fica caracterizado o préstimo de mão-de-obra, ou assistência de
ordem técnica, intelectual e espiritual;

d) indústria: atividade na qual se dá a transformação de matéria-prima em bens de produção ou de consumo.
VI - Dos termos gerais:

alvará de construção: documento expedido pela Prefeitura que autoriza a execução de obras sujeitas a sua
fiscalização
alvará de localização: documento expedido pela Prefeitura que autoriza o funcionamento de uma determina-
da atividade, sujeita a regulamentação por esta Lei;
ampliação ou reforma em edifícios: obra destinada a benfeitorias de edifícios já existentes, sujeitas também á
regulamentação pelo C6digo de Obras do Municlpio;
baldrame: viga de concreto ou madeira que corre sobre fundações ou pilares para apoiar o assoalho;
consulta prévia: documento expedido pela Prefeitura que orienta atividades e empreendimentos;
equipamentos comunitários: são os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer, segurança e
assistência social;
equipamentos urbanos: são os equipamentos de abastecimento de água, esgotos, energia elétrica, coleta de
água pluvial, rede telefônica e gás canalizado;
fundações: parte da construção destinada a distribuir as cargas sobre o terreno;
rggJQ: faixa não edificável dentro do lote urbano onde não se pode construir, de acordo com as normas pre-
vistas para cada zona;
faixa de proteção: faixa paralela a um curso d'água, medida a partir de sua margem perpendicularmente a
esta, destinada a proteger as espécies vegetais e animais. Esta faixa é variável e é regulamentada pelas leis
Federal, Estadual e Municipal, relativas à matéria;
regime urbanístico: conjunto de medidas relativas a uma determinada zona que estabelecem a forma de ocu-
pação e disposição das edificações em relação ao lote, à rua e ao entorno;
subsolo: pavimento abaixo da menor cota do passeio fronteiriço á divisa do lote da edificação, e cuja altura do
pé-direito seja até 1,20m (um metro e vinte centímetros) acima desse referencial;

•

•

- Zona Residencial 1;
• Zona Residencial 2;
- Zona Comercial 1;
- Zona de Proteção Ambiental .

-ZR1
-ZR2
-ZC
• ZPA

I
11
111
IV

Art. 12 _A área do perímetro urbano da Sede do Município de Diamante do Oeste, conforme o Mapa de Zonea-
mento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Anexo 03, parte integrante desta Lei, fica subdividida nas seguintes zo-

• nas:

Art. 13 - Integram a Zona de Proteção Ambiental- ZPA:
I - as áreas de preselVação permanente, conforme artigo 5° desta Lei;
11 - as áreas de proteção dos cursos d'água conforme artigo 6° desta Lei;

S 10 - As áreas que tratam o inciso I e 11 deste artigo são consideradas de preselVação permanente, não poden-
do ser parceladas ou edificadas, devendo as áreas de proteção das margens dos cursos d'água ser objeto de refloresta-
mento visando a recomposição das matas ciliares e a recuperação das condições naturais do meio ambiente, excluindo

. os c6rregos que vão sendo canalizados .
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SUBSEÇAOI

Normas de Uso e Ocupação do Solo

Art. 14 - A regulamentação dos tipos de uso do solo e normas para ocupação do solo, para as diversas zonas,
está estabelecida respectivamente no Anexo 06 e 07, partes integrantes desta Lei. Estas tabelas estabelecem os usos
permitidos, permissíveis, proibidos e definem os índices urbanísticos que são as dimensões mínimas dos lotes, a taxa de
ocupação, o coeficiente de aproveitamento, o número de pavimentos e os recuos obrigatórios.

910 - Não serão computados na área máxima edificável para efeito de coeficiente de aproveitamento, e em ne-
nhuma hipótese poderão receber outra finalidade.

I - terraço de cobertura, desde que de uso comum dos condôminos.
11 • sacadas, desde que não vinculadas a dependência de serviço;
111 • área de escada de incêndio;
IV. poço de elevadores, casas de máquinas, de bombas, de transformadores e geradores, caixa d'água, centrais

de ar condicionado, instalações de aquecimento de águas, instalações de gás, contadores e medidores em geral e insta-
• lações para depósito de lixo;

V • área de recreação equipada conforme exigência do art. 29 desta Lei;
VI • áreas para estacionamento, quando localizadas sob pilotis e/ou subsolo.

92"- No cálculo da altura máxima das edificações, não serão computáveis:
I - pavimentos em subsolo;

• 11 • pavimento destinado à casa de máquinas de elevadores, reservatórios e outros serviços gerais do prédio.

Art. 15 _Os recuos frontais mínimos obedecerão ao disposto no Anexo 06, parte integrante desta Lei e os recuos
laterais mínimos dependerão da altura da edificação.

!i 10 _Os recuos laterais são obrigatórios quando a parede da edificação receber esquadrias ou aberturas para

ventilação e iluminação.

9 2" _ Para edificações até 02 (dois) pavimentos o recuo lateral mínimo será de 1,50 m (um rretro e cinqüenta

• centfmetros).

!i 30 • Para edificações superiores a 02 (dois) pavimentos deverá haver um acréscimo de 0,20 m (vinte centíme-
tros) além do recuo mínimo exigido 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) para cada pavimento a mais que for

construído.

!i 40 _ Quando as paredes laterais da edificação não receberem esquadrias ou aberturas para ventilação e ilumi-
nação a edificação pode ser construída na divisa do lote, obedecidas as disposições desta Lei e demais normas perti-

,nentes.

Art. 16 _Para conjuntos de habitações populares promovidos pelo setor público, o lote mínimo poderá ser 200,00
• (duzentos metros quadrados) e a testada mínima do lote poderá ser de 8 m (oito metros);

Art. 17 _O entorno dos hospitais existentes e os que poderão ser implantados não poderão err um raio mínimo
de 100 (cem) metros ser ocupados por atividade de comércio elou serviços que por sua natureza sejam incômodos.

• Art. 18 _Os lotes não edificados de áreas parceladas localizadas em áreas impróprias para habitação e ocupa-
ção urbana são declaradas "área não edificável".

Art. 19 _ A ZPA será regulamentada pelas Leis de Proteção Ambiental estaduais e federais cabendo a Prefeitura
Municipal fazer cumprir as exigências mínimas por estas Leis estatuídas, no que couber ou intervir sempre que, nestas
,zonas, atividades ou práticas forem contrárias ao espírito destas Leis.

Art. 20 - Todas as praças da cidade e aquelas que vierem a ser declaradas como tal, não poderão ter modificada
sua precípua destinação de área verde, assegurada na Lei Federal nO-6.766/79 e na Lei Municipal de Parcelamento do
Solo Urbano, sendo permitida unicamente a implantação de equipamentos para recreação, lazer e esporte.

Art. 21 _ Na ZC, a Prefeitura Municipal, a juízo do órgão competente, poderá coibir a implantél,ção de qualquer
uso potencialmente, gerador de tráfego ou capaz de inibir a mobilidade e a fluidez do trânsito nos logradouros públicos .
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Parágrafo único: O uso a que se refere o artigo poderá ser implantado desde que o interessado promova solução
• eficaz e restrita aos limites do lote para acesso e saida de veículos, segundo orientação do órgão competente da Prefei-

tura Municipal.

Art, 22 • Para a implantação das atividades Industriais deverão ser observadas a Legislação Federal e Estadual
pertinentes, além do que dispõe esta Lei, a Lei Estaduais e Federais de Proteção Ambiental e as demais Leis compo-
nentes do Plano Diretor.

. Parágrafo único: A Prefeitura poderá exigir do interessado a elaboração de estudos e relatório de avaliação dos
impactos ambientais decorrentes da implantação e funcionamento das atividades industriais, a fim de exarar parecer téc-
nico conclusivo e exigir a adoção de providências corretivas ou preventivas.

Art. 23 - Será estudado caso a caso, pelo órgão competente da Prefeitura, mesmo quando incluídas nos agrupa-
mentos de usos permitidos e/ou permissíveis do Anexo 05 - Tabela de Uso do Solo, as seguintes atividades:

• horto - mercado;

• • supermercado;
• feira-livre;
• posto de abastecimento; hospitais;
• clinicas de repouso e geriatria;
• estabelecimentos de ensino formal de 1° Grau, 2° Grau e 3° Grau

• • escola maternais, creches, jardim de infância e centro de cuidados;

• asilos;

• instituições para menores;
• estações de radiodifusão;

• equipamentos administrativos;
• equipamentos de segurança pública (polícia civil e militar, corpo de bombeiros e penitenciária);
• indústrias .• Art. 24 - As atividades não especificadas nos Anexos 04 e 05 serão analisadas tendo em vista a sua similaridade

com as constantes na listagem, ouvido o órgão competente da Prefeitura

CAPITULO V
Das Áreas de Preservação Permanente

Art. 25 - Ficam declaradas como áreas de preservação permanente as áreas especiais discriminadas no artigo
50, conforme Anexo 01, parte integrante desta Lei.

• CAPfTULO VI
Das Áreas de Recreação e Estacionamento

Art. 26 • Em todo edifício ou conjunto residencial com quatro ou mais unidades será exigida uma área de recrea-
ção equipada, a qual deverá obedecer aos seguintes requisitos mini mos:

a) quota de 6,00 m2 (seis metros quadrados) por unidade de moradia;
• b) localização em área isolada sobre os terraços, ou no térreo, desde que protegidas de ruas, locais de acesso

de veículos e de estacionamento;
c) superficie permeável - com areia ou grama - de no mínimo 12 m2 (doze metros quadrados), incluída na quota

da alínea a.

Art. 27 • Em edifício comercial, de prestação de serviços, residencial multifamiliar e residencial coletivo, será
obrigatório a destinação de área de estacionamento interna para veículos.

a) em edifícios de habitação multifamiliar e coletiva: uma vaga de estacionamento por unidade residencial ou
para cada lDO,OOm2(cem metros quadrados) de área das unidades residenciais, excluídas as áreas de uso comum;

b) em ediffcios de escritórios: uma vaga para cada 120,OOm2 (cento e vinte metros quadrados) de área, exclui-
das as áreas de uso comum;

c) em oficinas mecânicas e comércio atacadista: uma vaga de estacionamento para cada 25,OOm2 (vinte e cinco
metros quadrados) de área, excluídas as áreas de uso comum;

d) em supermercados e similares: uma vaga para cada 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados) de área, ex-
cluídas as áreas de uso comum;
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Parágrafo Único. Uma construção é considerada iniciada se as fundações e baldrames estiverem concluídos.
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. . CNPJ 77.817.476/0001-44-'e) em estabelecimentos hospitalares: uma vaga de estacionamento para cada 6 (seis) leitos, excluídas as vagas

• para ambulâncias;
f) em hotéis: uma vaga de estacionamento para cada 3 (três) unidades de alojamento;
g) Outras atividades serão examinadas pelo COPLAM.

CAPITULO VII
Dos Alvarás

Art. 28 - Os usos das edificações, que contrariam as disposições desta Lei, serão definidos e será estabelecido
um prazo para a sua regularização ou adequação.

!i 1° - Cabe a Prefeitura, dentro do prazo de um ano, os procedimentos para regularizar o exposto neste artigo.

!i 2° - Será proibida toda ampliação e reforma nas edificações cujos usos contrariem as disposições desta Lei.

" !i 3° - A concessão de Alvará para construir reformar ou ampliar obra residencial, comercial de prestação de ser-
• viços ou industrial somente poderá ocorrer com observância das normas de uso e ocupação do solo urbano estabeleci-

dos nesta Lei.

Art. 29 - Os Alvarás de construção expedidos anteriormente a esta Lei serão respeitados enquanto vigirem, des-
de que a construção tenha sido iniciada ou se inicie no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data da publicação desta-

Art. 30 - Os Alvarás de localização e funcionamento de estabelecimento comercial, de prestação de serviço ou
industrial, somente serão concedidos desde que observadas as normas estabelecidas nesta Lei, quanto ao Uso do Solo
previsto para cada zona.

Art. 31 - Os Alvarás de localização e funcionamento de estabelecimento comercial, de prestação de serviço ou
• industrial, serão concedidos sempre a título precário.

Parágrafo Único. Os Alvarás a que se refere o presente artigo poderão ser cassados desde que o uso demonstre
reais inconvenientes, contrariando as disposições desta Lei, ou demais Leis pertinentes, sem direito a nenhuma espécie

"de indenização pôr parte do Município.

Art. 32 - A transferência de local ou mudança de ramo de atividade comercial de prestação de serviço ou indus-
trial, já em funcionamento, poderá ser autorizada se não contrariar as disposições desta Lei.

Art. 33 - A permissão para a localização de qualquer atividade considerada como perigosa, nociva ou incômoda,
dependerá da aprovação do projeto completo, se for o caso, pelos órgãos competentes da União, do Estado e Município,.m das exigências específicas de cada caso.

Parágrafo Único. São consideradas perigosas, nocivas e incômodas aquelas atividades que por sua natureza:
a) ponham em risco pessoas e propriedades circunvizinhas;
b) possam poluir o solo, o ar e os cursos d'água;
c) possam dar origem a explosão, incêndio e trepidação;
d) produzam gases, poei ras e detritos;
e) impliquem na manipulação de matérias-primas, processos e ingredientes tóxicos;
f) produzam ruídos e conturbem o tráfego local.

Art, 34 - Toda a atividade considerada de grande porte dependerá de aprovação do órgão competente da Prefeitura,
para a sua localização.

Parágrafo Único - É atribuição do COPLAM - Conselho de Planejamento Municipal julgar para cada atividade comer-
ciai, de serviço ou industrial, quanto ao porte - pequeno médio ou grande.

Art, 35 - Fica expressamente proibida a concessão de alvarás para construção e funcionamento de motéis nos seto-
res especiais. As normas para construção de motéis serão estabelecidas por decreto do Poder Executivo, respeitado o
direito de vizinhança .
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CAPiTULO VIII

Das Disposições Finais

• trário.

•

Art. 36 - São partes integrantes e complementares desta Lei, os seguintes Anexos:
I - Anexo 01 - Mapa das Áreas Especiais;
11 - Anexo 02 - Mapa das Áreas de Expansão;
111 - Anexo 03 - Mapa de Zoneamento da Cidade de Diamante do Oeste;
IV - Anexo 04 - Quadro de Classificação de Usos;
V - Anexo 05 - Tabela de Uso do Solo;
VI - Anexo 06 • Tabela dos índices Urbanísticos;

Art. 40 - A presente Lei entrará em vigor na data

Paço Municipal, Diamante do Oeste, 13 de de e

•

,
•

• a
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