
 
 

ALTERAÇÕES LEGISLAÇÃO 
 

Lei Municipal nº 5.001/2021 (Lei de Zoneamento) 
 

 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 001 

 
Texto original: 
Art. 24. Na zona urbana - ZRE2 e ZRE3, instituídas por esta Lei, poderá ocorrer o 
desdobro de lotes resultantes de parcelamento do solo regular realizados até dezembro 
de 2020 que possuam área inferior a 252 (duzentos e cinquenta e dois) metros 
quadrados e que contenham duas ou mais edificações residenciais, devidamente 
aprovadas pelo Poder Executivo Municipal, de no máximo 2 (dois) pavimentos, desde 
que: 
 
I. As áreas dos lotes resultantes perfaçam no mínimo 125 m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados); 
II. Frente mínima dos lotes resultantes não seja inferior a 5 (cinco) metros para lotes de 
meio de quadra e de 10 (dez) metros para os lotes de esquina; 
III. As edificações existentes se constituam em prédios e unidades residenciais 
independentes, sem partes comuns ou com partes comuns que podem ser separadas 
sem comprometimento estrutural, a exemplo de paredes duplas. 

 
Proposta de alteração: 
Incluir dispositivo para que, em caso de desdobro de lotes de esquina, o lote resultante 
a permanecer na esquina resguarde que sua área seja, no mínimo, 30% maior que o 
lote resultante na condição de meio de quadra. 
 
Justificativa técnica: 
Considerando que em terrenos de esquina há a imposição do recuo frontal obrigatório 
em ambas as testadas do imóvel, urbanisticamente se mostra mais adequado que os 
lotes de esquina resultantes de desdobro garantam uma área maior que lotes na 
condição de meio de quadra em pelo menos 30%. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 002 
 
Texto original: 
Art. 25. Na zona urbana - ZRE2 e ZRE3, instituídas por esta Lei, poderá ocorrer o 
desdobro de lotes resultantes de parcelamento do solo regular que possuam área 
mínima de 252 (duzentos e cinquenta e dois) metros quadrados e que contenha pelo 
menos uma edificação residencial, devidamente aprovadas e com Habite-se expedido 
pelo Poder Executivo Municipal, de no máximo 2 (dois) pavimentos, desde que: 



 
 
I. As áreas dos lotes resultantes perfaçam no mínimo 125 m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados); 
II. Frente mínima dos lotes resultantes não seja inferior a 5 (cinco) metros para lotes de 
meio de quadra e de 10 (dez) metros para os lotes de esquina; 
III. As edificações existentes deverão atender aos requisitos do Código de Obras e 
Edificações. 

 
Proposta de alteração: 
Incluir dispositivo para que, em caso de desdobro de lotes de esquina, o lote resultante 
a permanecer na esquina resguarde que sua área seja, no mínimo, 30% maior que o 
lote resultante na condição de meio de quadra.  
 
Justificativa técnica: 
Considerando que em terrenos de esquina há a imposição do recuo frontal obrigatório 
em ambas as testadas do imóvel, urbanisticamente se mostra mais adequado que os 
lotes de esquina resultantes de desdobro garantam uma área maior que lotes na 
condição de meio de quadra em pelo menos 30%. 
 

 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 003 
 

Texto original: 
Art. 26. Na zona urbana – ZRE4, instituída por esta Lei, poderá ocorrer o desdobro de 
lotes que contenham duas ou mais edificações residenciais, devidamente aprovadas 
pelo Poder Executivo Municipal, de no máximo 2 (dois) pavimentos, desde que: 
 
I. As áreas dos lotes resultantes perfaçam no mínimo 175 m² (cento e setenta e cinco 
metros quadrados); 
II. Frente mínima dos lotes resultantes não seja inferior a 7 (sete) metros para lotes de 
meio de quadra e de 10 (dez) metros para os lotes de esquina; 
III. As edificações existentes se constituam em prédios e unidades residenciais 
independentes, sem partes comuns ou com partes comuns que podem ser separadas 
sem comprometimento estrutural, a exemplo de paredes duplas. 

 
Proposta de alteração: 
Incluir dispositivo para que, em caso de desdobro de lotes de esquina, o lote resultante 
a permanecer na esquina resguarde que sua área seja, no mínimo, 30% maior que o 
lote resultante na condição de meio de quadra.  
 
Justificativa técnica: 
Considerando que em terrenos de esquina há a imposição do recuo frontal obrigatório 
em ambas as testadas do imóvel, urbanisticamente se mostra mais adequado que os 
lotes de esquina resultantes de desdobro garantam uma área maior que lotes na 
condição de meio de quadra em pelo menos 30%. 



 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 004 
 
Texto original: 
Art. 29. Na Zona Comercial e de Serviços 1 – ZCS1, os coeficientes de aproveitamento 
básico e máximo do lote, previstos no ANEXO II, poderão ser aumentados de acordo 

com a fórmula: 𝐶𝑎 = 5 +  +   +  +  , limitado o acréscimo 

a 1,5 (um e meio), sendo: 
 
I. Ca = Coeficiente de aproveitamento; 
II. ALE = Área do lote existente; 
III. LMI = Lote mínimo definido para a zona; 
IV. TOM = Taxa de ocupação máxima até o segundo ou terceiro pavimento, quando for 
o caso, definida para a zona; 
V. TOA = A maior taxa de ocupação até o segundo ou terceiro pavimento, quando for o 
caso, adotada no projeto; 
VI. TOM2 = Taxa de ocupação máxima a partir do quarto pavimento definida para a 
zona; 
VII. TOA2 = A maior taxa de ocupação a partir do quarto pavimento adotada no projeto; 
VIII. MRF = Menor recuo frontal adotado no projeto. 
 
Parágrafo Único. O coeficiente de aproveitamento máximo poderá ser acrescido na 
mesma proporção do coeficiente de aproveitamento básico, ou seja, se o coeficiente 
básico atingir 6,5 (seis e meio) na ZCS1, o coeficiente máximo poderá alcançar 8,5 (oito 
e meio) nessa mesma zona. 
 
 
Proposta de alteração: 
Correção da fórmula, para supressão do termo 5 (cinco) na expressão. A proposta de 
correção para a fórmula é: 

 𝑆 =  +  +  +   , sendo:  

 
I. S = Acréscimo ao coeficiente de aproveitamento; 
 
Justificativa técnica:  
A fórmula tem o objetivo de informar em quanto o coeficiente de aproveitamento pode 
ser aumentado. Da forma como consta hoje, a fórmula informa o resultado final do 
coeficiente já aumentado, e não quanto pode ser aumentado, podendo gerar conflitos 
de interpretação. Com a correção proposta, compatibilizam-se os termos e cálculos, 
para que se possa chegar ao valor de acréscimo possível para o coeficiente de 
aproveitamento. 
 
 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 005 
 
Texto original:  
Art. 40. São facultativos os recuos laterais e fundos em edificações de até 03 (três) 
pavimentos, desde que não existam aberturas nessas faces, destinadas à insolação e 
ventilação. 
 
Parágrafo Único. Nos casos de inexistência de aberturas destinadas à insolação e 
ventilação, as edificações de até 3 (três) pavimentos (térreo e mais dois pavimentos) 
poderão ser construídas nas divisas do lote, sendo que: 
 
I. Quando construídas nas divisas do lote, nenhuma edificação urbana de até 03 (três) 
pavimentos poderá ultrapassar a 9 (nove) metros de altura medidos de acordo com as 
especificações do Código de Edificações e Obras; 
II. Nas edificações de madeira, independentemente da existência ou não de aberturas 
destinadas à insolação e ventilação, os recuos laterais e de fundos são obrigatórios. 
 
 
Proposta de alteração:  
Em zoneamentos onde permite-se a construção de edificações com até 3 pavimentos, 
alterar o gabarito de altura de 9,00m para 11,5m nas divisas dos terrenos, de modo que 
a altura seja medida a partir da linha mediana do perfil natural do terreno. 
 
Justificativa técnica:  
A Arquitetura vem trazendo ao mercado um novo conceito de projeto, onde as alturas 
dos pés-direitos das edificações têm sido mais altas. No caso de um empreendimento 
com mezanino no primeiro pavimento, mais 2 pavimentos acima, a altura resultante 
desta edificação extrapola os 9,00m previstos na legislação atual. Um pavimento térreo 
para a instalação de um mezanino deve ter no mínimo 5,5 metros de altura, sem ser 
considerado os elementos estruturais como vigas, somando-se 3 metros a cada andar 
subsequente, percebe-se que seria necessária uma alteração na legislação e que a 
altura de 11,5m seria adequada para este cenário. Entretanto, a altura máxima de 11,5m 
deverá ser medida a partir da linha mediana do perfil natural. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 006 
 

Texto original: 
Art. 48. Em todo edifício ou condomínio residencial em um único lote, com 04 (quatro) 
ou mais unidades residenciais, será exigida uma área de recreação equipada, localizada 
em área contínua, preferencialmente no térreo, desde que protegidas de ruas, locais de 
acesso e estacionamentos de veículos. 
 
Proposta de alteração: 



 
Prever que a área de recreação equipada em edifícios ou condomínios horizontais seja 
dispensável nos casos em que as unidades residenciais se constituam de partes 
autônomas e isoladas entre si, com acessos individualizados para a via pública. 
 
Justificativa técnica:  
A área de recreação de que trata o Art. 48 refere-se à um espaço comum entre as 
unidades, destinado ao uso conjunto das unidades residenciais que constituem o edifício 
ou condomínio horizontal. Quando o edifício ou condomínio horizontal estiver 
estabelecido, porém as unidades forem integralmente independentes entre si (ou seja, 
não houver área comum e cada uma possuir seu respectivo acesso individual para a via 
pública), estaria descaracterizada a necessidade de previsão de espaços para uso 
comum. Assim, a exigência por áreas de lazer para a situação descrita poderia ser 
dispensada, sem prejuízos urbanísticos de qualquer natureza. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 007 
 
Texto original:  
ANEXO I da Lei Municipal nº 5.001/2021 
 
Alteração proposta:  
Correções e ajustes de zoneamento para adequação do Mapa de Zoneamento de Uso 
e Ocupação do Solo Urbano 
 
Justificativa técnica: 
Constatada a necessidade técnica de adequar o mapa ao texto da legislação em alguns 
pontos, bem como verificou-se a necessidade de corrigir pontualmente o zoneamento 
em locais onde houver perda de potencial construtivo.   
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 008 
 

Texto original:  
ANEXO II da Lei Municipal nº 5.001/2021 
 
Alteração proposta:  
Modificar índices do Anexo II para diferentes zoneamentos. 
 
Justificativa técnica: 
Constatou-se a necessidade técnica de adequar parte dos índices previstos no Anexo 
II da Lei Municipal nº 5.001/2021.  
Constatada a necessidade de adequar o mapa ao texto da legislação em alguns pontos, 
bem como verificou-se a necessidade de corrigir pontualmente o zoneamento em locais 
onde houver perda de potencial construtivo.   



 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 009 
 

Texto original:  
Inexistente. 
 
Alteração proposta:  
Prever dispositivo legal que permita o desdobro de imóveis em ZCS3, de modo que o 
meio lote resultante somente poderá ser destinado para uso residencial unifamiliar. Fica 
vedada a utilização do meio lote resultante para fins comerciais. 
 

Justificativa técnica: 

Considerando que em terrenos de esquina há a imposição do recuo frontal obrigatório 
em ambas as testadas do imóvel, reduzindo o espaço edificável disponível nos lotes, 
considera-se tecnicamente viável a possibilidade de construção de garagem no recuo 
frontal, nas condições anteriormente descritas. 
 
 
 
  



 
 

 

ALTERAÇÕES LEGISLAÇÃO 
 

Lei Municipal nº 5.002/2021 (Lei de Parcelamento) 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 001 
 
Texto original: 
Inexistente. 
 
Proposta de alteração: 
Incluir dispositivo para que, em projetos de Loteamentos e Desmembramentos, os lotes 
de esquina obrigatoriamente possuam área no mínimo 30% maior que a área de lotes 
de meio quadra. 
 
Justificativa técnica: 
Considerando que em terrenos de esquina há a imposição do recuo frontal obrigatório 
em ambas as testadas do imóvel, urbanisticamente se mostra mais adequado que os 
lotes de esquina resultantes de desdobro garantam uma área maior que lotes na 
condição de meio de quadra em pelo menos 30%. 
  



 
 

ALTERAÇÕES LEGISLAÇÃO 
 

Lei Municipal nº 5.005/2021 (Código de Obras e 
Edificações) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 001 
 
Texto original:  
Art. 84. O Alvará de Execução de Edificação e Demolição prescreverá em 02 (dois) 
anos, a contar da data de deferimento, e poderá ser renovado uma única vez pelo prazo 
de 01 (um) ano, desde que a obra tenha sido iniciada. 
 
Parágrafo único - Para os efeitos do disposto neste artigo, caracteriza-se o início das 
obras a conclusão dos trabalhos de movimento de terra e fundações, inclusive 
baldrames. 
 
Proposta de alteração: Alterar o Art. 84, para que a renovação do Alvará de Execução 
de Edificação e Demolição possa ser renovado uma única vez pelo prazo de 02 (dois) 
anos. 
 
Justificativa técnica: Considera-se tecnicamente viável e de consonância ao interesse 
público que, estando o alvará de execução limitado a uma única renovação, que a 
renovação tenha validade igual ao do período inicial de validade (no caso, 02 anos). 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 002 
 
Texto original:  
Art. 107. Para regularizar edificações existentes/construídas anteriormente ao ano de 
2008, poderão ser aplicadas as seguintes medidas e penalidades: 
I. Para regularizar aspectos relacionados à construção de área superior à permitida pelo 
Coeficiente de Aproveitamento, aplica-se a penalidade de 20% (vinte por cento) do CUB 
para cada m² adicional construído; 
II. Para regularizar aspectos relacionados à inobservância da Taxa de Ocupação, aplica-
se a penalidade de 20% (vinte por cento) do CUB para cada m² que excedeu a taxa 
máxima permitida; 
III. Para regularizar aspectos relacionados à inobservância da Fração mínima de Lote 
por unidade habitacional, aplica-se a penalidade de 20% (vinte por cento) do CUB para 
cada m² que excedeu a fração permitida; 
IV. Para regularizar aspectos relacionados ao descumprimento do gabarito de altura, 
aplica-se a penalidade de 30% (trinta por cento) do CUB para cada m² decorrente do 
acréscimo de pavimento; 



 
V. Para regularizar aspectos relacionados à inobservância total ou parcial dos recuos, 
em lotes com testada para vias sem previsão de ampliação ou duplicação, aplica-se a 
penalidade de 30% (trinta por cento) do CUB para cada m² construído, observado o 
cumprimento do Código Civil Brasileiro; 
VI. Para regularizar aspectos relacionados à redução ou ausência de Taxa de 
Permeabilidade, exigir-se-á solução técnica para captação das águas pluviais, cisternas 
de aproveitamento de água de chuva e poço de infiltração, itens que serão analisados 
pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal para cada caso, baseado em 
regulamentação por Decreto Municipal; 
VII. Para regularizar aspectos relacionados à inexistência ou impossibilidade técnica de 
atender a quantidade mínima de vagas de estacionamento de edificações não 
residenciais, exigir-se-á convênio com estacionamento regular existente localizado na 
mesma quadra ou na quadra adjacente da edificação. 
VIII. Para regularizar aspectos relacionados à inexistência ou impossibilidade técnica de 
atender a quantidade mínima de vagas de estacionamento de edificação residencial 
unifamiliar, exigir-se-á uma declaração do proprietário de que o mesmo não necessita 
vaga de estacionamento, ficando neste caso sujeito à aprovação do órgão competente 
do Poder Executivo Municipal 
 
Parágrafo Único – O valor (em reais) do CUB - Custo Unitário Básico da construção civil 
do norte do Paraná, do mês anterior à solicitação, na mesma característica da edificação 
(residencial, comercial e galpão industrial), levando-se em conta no cálculo, o padrão 
(baixo, normal ou alto) da construção. 
 
Proposta de alteração: 
Corrigir a data para possibilidade de regularização das edificações, passando de 2008 
para 2019. 
 
Justificativa técnica: 
O objetivo pretendido com o Art. 107 é permitir a regularização de imóveis edificados 
anteriormente à 2019, ano de aquisição de imagem georreferenciada da situação das 
edificações. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 003 
 
Texto original:  
Art. 107. Para regularizar edificações existentes/construídas anteriormente ao ano de 
2008, poderão ser aplicadas as seguintes medidas e penalidades: 
I. Para regularizar aspectos relacionados à construção de área superior à permitida pelo 
Coeficiente de Aproveitamento, aplica-se a penalidade de 20% (vinte por cento) do CUB 
para cada m² adicional construído; 
II. Para regularizar aspectos relacionados à inobservância da Taxa de Ocupação, aplica-
se a penalidade de 20% (vinte por cento) do CUB para cada m² que excedeu a taxa 
máxima permitida; 



 
III. Para regularizar aspectos relacionados à inobservância da Fração mínima de Lote 
por unidade habitacional, aplica-se a penalidade de 20% (vinte por cento) do CUB para 
cada m² que excedeu a fração permitida; 
IV. Para regularizar aspectos relacionados ao descumprimento do gabarito de altura, 
aplica-se a penalidade de 30% (trinta por cento) do CUB para cada m² decorrente do 
acréscimo de pavimento; 
V. Para regularizar aspectos relacionados à inobservância total ou parcial dos recuos, 
em lotes com testada para vias sem previsão de ampliação ou duplicação, aplica-se a 
penalidade de 30% (trinta por cento) do CUB para cada m² construído, observado o 
cumprimento do Código Civil Brasileiro; 
VI. Para regularizar aspectos relacionados à redução ou ausência de Taxa de 
Permeabilidade, exigir-se-á solução técnica para captação das águas pluviais, cisternas 
de aproveitamento de água de chuva e poço de infiltração, itens que serão analisados 
pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal para cada caso, baseado em 
regulamentação por Decreto Municipal; 
VII. Para regularizar aspectos relacionados à inexistência ou impossibilidade técnica de 
atender a quantidade mínima de vagas de estacionamento de edificações não 
residenciais, exigir-se-á convênio com estacionamento regular existente localizado na 
mesma quadra ou na quadra adjacente da edificação. 
VIII. Para regularizar aspectos relacionados à inexistência ou impossibilidade técnica de 
atender a quantidade mínima de vagas de estacionamento de edificação residencial 
unifamiliar, exigir-se-á uma declaração do proprietário de que o mesmo não necessita 
vaga de estacionamento, ficando neste caso sujeito à aprovação do órgão competente 
do Poder Executivo Municipal 
 
Parágrafo Único – O valor (em reais) do CUB - Custo Unitário Básico da construção civil 
do norte do Paraná, do mês anterior à solicitação, na mesma característica da edificação 
(residencial, comercial e galpão industrial), levando-se em conta no cálculo, o padrão 
(baixo, normal ou alto) da construção. 
 
Proposta de alteração: 
Em nova proposta, decidiu-se pela possibilidade de as taxas serem alteradas para 
padronização de irregularidades, ou seja, independentemente do tipo de irregularidade, 
o valor será um percentual fixo, dependente apenas do tipo do Zoneamento. Para o 
caso, chega-se ao valor comum de 15% do CUB (Custo Unitário Básico da construção 
civil do norte do Paraná) para zoneamentos industriais, comerciais e de serviço, 
enquanto residenciais serão realizados os pagamentos com 5% do CUB. Desta forma: 
 

Tipo de Obra CUB/m² Percentual Valor /m² 

R-1 Normal R$ 2.499,29 5% R$ 124,96 

CAL-8 Normal R$ 2.358,41 15% R$ 353,76 

CSL-8 Normal R$ 2.036,52 15% R$ 305,48 

GI R$ 1.138,10 15% R$ 170,72 

Referência: Tabela CUB desonerada de Outubro de 2022. 



 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 004 
 
Texto original:  
Art. 108. As edificações construídas anteriormente ao ano de 2008 que não puderem 
ser regularizadas, por não se enquadrarem no presente TÍTULO do presente Código, 
deverão aprovar projeto arquitetônico de reforma ou demolição, junto ao órgão 
competente do Poder Executivo Municipal, adequando-se às disposições legais da 
Legislação vigente. 
 
Proposta de alteração: 
Uma vez que o Art. 108 trata de matéria contínua ao Art. 107, compatibilizar datas 
conforme alteração proposta, corrigindo o ano de 2008 para 2019. 
 
Justificativa técnica: 
O objetivo pretendido com o Art. 108 é tratar dos casos não regularizáveis de imóveis 
edificados anteriormente à 2019, ano de aquisição de imagem georreferenciada da 
situação das edificações. 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 005 
 
Texto original: Art. 176 a 179 da Lei Municipal nº 5.005/2021 
 
Proposta de alteração: 
Adequar Subseção III – Das Instalações de Gás – para que a proposta não tenha 
necessidade de apresentação das Instalações de Gás, vinculando seus requisitos 
mínimos à aprovação do Corpo de Bombeiros. Além disso, vincular a apresentação da 
aprovação do Corpo de Bombeiros durante a emissão do alvará de 
Localização/Funcionamento, uma vez que as especificações do corpo de bombeiro 
ficam dependentes do tipo de uso do empreendimento, situação essa não 
necessariamente este ocorre durante emissão do Habite-se Sanitário. 
 
Justificativa técnica: As exigências quanto às Centrais de Gás são regulamentadas, 
atualizadas e fiscalizadas pelo Corpo de Bombeiros. A alteração busca permitir com que 
a legislação municipal se adapte mais facilmente à legislação estadual específica. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 006 
 
Texto original:  
Art. 181. O depósito de resíduos sólidos deverá atender aos seguintes requisitos:  
I. Estar localizado no interior do lote, no pavimento térreo, com acesso ao logradouro 
público;  



 
II. Deve prever a separação de, no mínimo, lixo orgânico e lixo reciclável, adotando o 
código de cores estabelecido pelo CONAMA para os diferentes tipos de resíduos;  
III. Deve ser dimensionado para abrigar e permitir a livre movimentação da quantidade 
mínima de resíduo gerado na edificação, em função da frequência de coleta na 
localidade do empreendimento;  
IV. Deve ter pé direito máximo de 2,00m (dois metros) e serem dotados de sistema de 
ventilação;  
V. Deve ser construído com piso e paredes lisos e impermeáveis, que permitam a 
lavagem periódica, devendo ser previsto ralo sifonado no piso ligado à rede de esgoto;  
VI. Nos edifícios comerciais e/ou prestadores serviços, ao uso residencial na mesma 
edificação, cada atividade terá sua instalação própria para armazenagem de resíduos 
sólidos. 
 
Proposta de alteração: 
Alterar o Inciso I, retirando a obrigatoriedade de que o depósito de resíduos sólidos 
possua acesso ao logradouro público 
 
Justificativa técnica: 
A função do depósito de resíduos sólidos é garantir que a edificação contará com 
espaço adequada para armazenamento temporário dos resíduos gerados em sua 
utilização. Entretanto, não se trata do espaço acessado diretamente pela Coleta Pública 
para retirada dos resíduos, que deverão ser acondicionados adequadamente na Faixa 
de Serviços do Passeio Público próximo do momento da coleta.  
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 007 
 
Texto original:  
Art. 191. Nas edificações que atendam aos recuos mínimos previstos na Lei específica 
e complementar de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano, será permitida 
construção em balanço avançando sobre os recuos de sacadas, marquises, telhados e 
pérgulas, desde que atendido os seguintes requisitos: 
 

I. Nos casos de sacadas em balanço, não exceder o limite máximo de 1,20m 
(um metro e vinte centímetros) de avanço 

II. Nos casos de marquises, telhados e pérgulas em balanço, não exceder o 
limite máximo 1,00m (um metro) de avanço sobre o recuo frontal, lateral e de 
fundos. 

 
§1º – Em todos os casos deverá ser mantido uma altura livre mínima de 2,50 m (dois 
metros e cinquenta centímetros). 
§2º – As sacadas em balanço deverão atender aos valores mínimos de recuo lateral 
previstos na Lei específica e complementar de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo 
Urbano e estar em acordo com a Lei nº 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil 
Brasileiro. 

 



 
Proposta de alteração: 
Alterar o limite máximo para avanços de marquises, telhados, pérgulas e floreiras, 
passando de 1,00m para 1,20m. 
 
Justificativa técnica:  
Compatibilizar dimensões previstas na legislação. Havendo a permissão para avanço 
de até 1,20m no caso de sacadas em balanço, entende-se ser tecnicamente viável 
permitir o avanço de mesma medida para outras estruturas, como marquises, telhados, 
pérgulas e floreiras. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 008 
 
Texto original:  
Art. 192 Nas edificações com recuo lateral mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros), que atendam aos parâmetros urbanísticos mínimos previstos na Lei 
Específica e Complementar de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano, será 
permitida construção em balanço avançando sobre o recuo lateral e de fundos de 
marquises, telhados, pérgulas e floreiras, desde que mantido uma altura livre mínima de 
2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) e atendido os seguintes requisitos: 
I. No caso de marquises, telhados, pérgulas e floreiras, não exceder o limite máximo de 
1,00m (um metro) de avanço sobre o recuo lateral e de fundos; 
II. As sacadas deverão atender aos valores mínimos de recuo lateral e de fundos 
previstos na Lei Específica e Complementar de Zoneamento do Uso e Ocupação do 
Solo Urbano e estar em acordo com a Lei nº 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil 
Brasileiro. 
 
Proposta de alteração: 
Alterar o limite máximo para avanços de marquises, telhados, pérgulas e floreiras, 
passando de 1,00m para 1,20m. 
 
Justificativa técnica:  
Compatibilizar dimensões previstas na legislação. Havendo a permissão para avanço 
de até 1,20m no caso de sacadas em balanço, entende-se ser tecnicamente viável 
permitir o avanço de mesma medida para outras estruturas, como marquises, telhados, 
pérgulas e floreiras. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 009 
 
Texto original:  
Art. 203. Das obras consideradas não computáveis, que podem avançar sobre o recuo 
frontal ou recuo de fundos: 
I. Bicicletário desde que o pé direito seja igual ou inferior a 2,00m (dois metros); 



 
II. Guaritas, portarias, bilheterias ou cabines de segurança, destinadas ao controle de 
acesso e vigilância; 
III. Abrigo para portão; 
IV. Instalações para central de gás combustível; 
V. Instalações para depósito de resíduos sólidos; 
VI. Cabine de força, padrão de entrada de energia; 
VII. Abrigo para registro de medidor; 
VIII. Piscinas descobertas e casa de máquinas, desde que respeitado o recuo mínimo 
de sua borda das divisas laterais e de fundos; 
IX. Quadras esportivas pavimentadas; 
X. Brinquedos para parques infantis e estruturas para ginástica ao ar livre; 
XI. Esculturas em geral. 
 
Proposta de alteração: 
Incluir a permissividade de molduras e engrossos para detalhamento de fachadas, sem 
função estrutural sobre o restante da a obra, limitada a um avanço máximo de 40cm. 
 
Justificativa técnica:  
Regulamentar questão não tratada no texto original da legislação. Este tipo de avanço 
tem sido proposto em projetos arquitetônicos, sob tentativa de enquadramento em 
“esculturas em geral”. A alteração propõe uma forma de disciplinar a questão, 
adequando uma demanda externa e sem causar prejuízos em termos urbanísticos. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 010 
 
Texto original:  
Art. 205. Os projetos de construção de piscinas deverão indicar suas dimensões e a 
posição dentro do lote, respeitando o recuo mínimo das divisas laterais e de fundos de 
1,50 m (um metro e cinquenta centímetros). 
 
Proposta de alteração: 
Modificar o Art. 205 para que, à critério dos responsáveis técnicos (projeto e execução 
de obra), as piscinas possam avançar sobre os recuos laterais e de fundo, desde que 
atestado por nota técnica no projeto que não haverá prejuízo às estruturas de divisa 
e/ou vizinhas, e que o proprietário e os responsáveis técnicos se responsabilizam por 
eventuais danos. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 011 
 
Texto original:  
Art. 220. Os espaços destinados a estacionamento ou garagem de veículos podem ser: 
 



 
I. Privativos, quando se destinarem à habitação unifamiliar ou de uso restrito a uma 
família; 
II. Coletivos, quando se destinarem à habitação multifamiliar, edifícios comerciais, de 
serviços, industriais ou com acesso ao público. 
 
§1º – As vagas de estacionamento de veículos deverão estar situadas internamente no 
lote. 
§2º – É vedado o uso do passeio público para o estacionamento de veículos. 
§3º – É vedado qualquer tipo de cobertura em vagas de estacionamento de veículos 
situadas nas faixas de recuo frontal obrigatório definido pela Lei Específica e 
Complementar de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano. 
§4º – Quando situados em subsolo, não será permitido que as vagas de estacionamento 
de veículos ocupem a faixa correspondente ao recuo frontal obrigatório definido pela Lei 
Específica e Complementar de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano. 
 
Proposta de alteração: 
Para o caso de obras classificadas como residenciais multifamiliares, permitir o 
posicionamento de vagas de estacionamento não cobertas com acesso direto ao 
passeio público para estacionamento de visitantes, e vagas para atendimento de 
veículos de serviço em grandes condomínios. 
 
Justificativa técnica:  
Levando em consideração as diversas formas de uso de uma edificação, as diversas 
formas de abordagem quanto ao projeto das edificações e à inserção de novos hábitos 
ou costumes, propõe-se que usar os recuos para garagem descoberta não seja proibido 
e que seja analisado cada caso individualmente, afim de ampliar a capacidade de 
utilização dos lotes e suas funções. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 012 
 
Texto original:  
Art. 222. Para as edificações de uso coletivo, tanto público como privado, comércio, 
serviço e indústria, deverão ser reservados vagas de estacionamento adicionais às 
indicadas no ANEXO I do presente Código, interligadas à entrada da edificação e aos 
acessos de circulação dos pedestres, devidamente identificadas, com a seguinte 
distribuição: 
 
I. Para pessoas com deficiência, na proporção mínima de 2% (dois por cento) do total 
das vagas, observado o mínimo de 1 (uma) vaga, com características e dimensões 
estabelecidas pela NBR 9050 de 2015 – Norma de Acessibilidade e total atendimento 
da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, em especial o seu artigo 
47; 
II. Para idosos na proporção mínima de 5% (cinco por cento) do total das vagas, 
observado o mínimo de 1 (uma) vaga, com dimensões e especificações estabelecidas 



 
pela Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso e pela NBR 9050 de 2015 – Norma 
de Acessibilidade. 
 
Parágrafo único – Toda a reforma ou mudança de uso de edificações públicas ou 
privadas e de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a atender a Lei nº 
13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
 
Proposta de alteração: 
Alterar o Art. 222., de modo que as vagas exclusivas destinadas a PNE e Idosos deixem 
de ser consideradas como ADICIONAIS às vagas regulares. Deste modo, as vagas 
exclusivas poderão ser inseridas no quantitativo já dimensionado por meio do Anexo I. 
 
Justificativa técnica: 
No intuito de conciliar a necessidade de usos múltiplos do espaço (edificação, 
estacionamento, circulação, acessos, etc.) às limitações de tamanho dos terrenos, 
principalmente em áreas comerciais consolidadas, em que o parcelamento de solo 
ocorreu em um momento diferente do atual - quando a utilização do espaço se dava de 
maneira diferente, considerando outras prioridades -, vê-se como tecnicamente viável 
permitir que as vagas exclusivas para PNE e Idosos sejam já computadas dentro 
quantidade de vagas calculada por meio do Anexo I.  

 Exemplo texto original: em uma edificação para a qual seriam previstas 04 vagas 
de estacionamento de acordo com o Anexo I, as vagas exclusivas seriam 
acrescidas a este número, resultando em um total de 06 vagas de 
estacionamento. 

 Exemplo texto modificado: em uma edificação para a qual seriam previstas 04 
vagas de estacionamento de acordo com o Anexo I, as vagas exclusivas seriam 
incluídas este número, mantendo o total de 04 vagas de estacionamento, das 
quais 02 seriam vagas comuns, 01 exclusiva para PNE e 01 exclusiva para 
idosos. 

 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 013 
Art. 225 da Lei Municipal nº 5.005/2021 (Código de Obras e Edificações) 

 
Texto original:  
Art. 225. Os espaços destinados para estacionamento de automóveis e utilitários nas 
edificações residenciais, deverão atender as seguintes exigências: 
 
I. Ter altura mínima de 2,3m (dois metros e trinta centímetros) sob vigas e outros 
elementos estruturais; 
II. Ter vão de entrada com largura mínima de 3,00 m (três metros) e no mínimo 2 (dois) 
vãos, quando comportarem mais de 50 (cinquenta) veículos no mesmo pavimento; 
III. Ter vagas de estacionamento, para cada veículo, locada em planta e numeradas, 
com largura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) e comprimento 
mínimo de 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros); 



 
IV. Ter, o corredor de circulação, largura mínima de 3,50 m (três metros e cinquenta 
centímetros), 4,00 m (quatro metros) e 5,00 m (cinco metros) quando o local de vagas 
do estacionamento formar, em relação aos mesmos, ângulos de 30° (trinta graus), 45° 
(quarenta e cinco graus) ou 90° (noventa graus), respectivamente 
 
§1º – As vagas de estacionamento situadas longitudinalmente às paredes terão largura 
mínima de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros). 
§2º – No caso de estacionamento em paralelo, o comprimento da vaga deverá ser de 
no mínimo 5,50 m (cinco metros e cinquenta centímetros). 
§3º – Quando pavimentados, os estacionamentos descobertos com área superior a 
150m² (cem e cinquenta metros quadrados) deverão ter sistema de drenagem. 
§4º – Em empreendimentos atestados pelo Poder Público Municipal como de Interesse 
Social, as vagas de estacionamento para cada veículo poderão ser locadas com largura 
mínima de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros) e comprimento mínimo de 4,50 m 
(quatro metros e cinquenta centímetros. 
 
Proposta de alteração: 
Alterar o §2º, de modo que as vagas de estacionamento para a condição de paralelo ao 
fluxo (baliza) passem a ter comprimento mínimo de 5,00m. 
 
Justificativa técnica: 
Em caso de vagas de estacionamento em paralelo (baliza), entende-se como 
tecnicamente viável e sem prejuízos urbanísticos que o comprimento mínimo necessário 
para as vagas de estacionamento, em edificações unifamiliares ou multifamiliares, seja 
de 5,00m. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 014 
 
 
Texto original: 
Art. 226. Os espaços destinados para estacionamento de veículos nas edificações não 
residenciais, deverão atender as seguintes exigências: 
 
I. Ter altura mínima de 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros) sob vigas e outros 
elementos estruturais, destinada à circulação de automóvel e utilitário e altura mínima 
de 3,5m (três metros e cinquenta centímetros) sob vigas e outros elementos estruturais, 
quando destinada à circulação de caminhão, ônibus ou veículo de carga leve; 
II. Ter vão de entrada destinada à circulação de automóvel e utilitário com largura 
mínima de 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros) e no mínimo 2 (dois) vãos, 
quando comportarem mais de 50 (cinquenta) veículos no mesmo pavimento; 
III. Ter vagas de estacionamento, para cada automóvel e utilitário, locada em planta e 
numeradas, com largura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) e 
comprimento mínimo de 5,50 m (cinco metros e cinquenta centímetros); 
IV. Ter, o corredor de circulação de automóvel e utilitário, largura mínima de 3,50 m (três 
metros e cinquenta centímetros), 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros) e 5,50 



 
m (cinco metros e cinquenta centímetros) quando o local de vagas do estacionamento 
formar, em relação aos mesmos, ângulos de 30° (trinta graus), 45° (quarenta e cinco 
graus) ou 90° (noventa graus), respectivamente. 
 
§1º – As vagas de estacionamento situadas longitudinalmente às paredes terão largura 
mínima de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros). 
§2º – Quando pavimentados, os estacionamentos descobertos com área superior a 
150m² (cem e cinquenta metros quadrados) deverão ter sistema de drenagem. 
 
 
Proposta de alteração: 

 Alterar o Inciso III, de modo que as vagas de estacionamento não-residenciais 
gerais passem a adotar o comprimento mínimo de 4,80m. 

 Alterar o Inciso IV, de modo que as dimensões dos corredores de circulação 
sejam de 3,5m, 4,0m e 5,0m, respectivamente para vagas que formem ângulos 
de 30°, 45° e 90°. 

 Acrescentar o §3º, para que no caso de estacionamento em paralelo, o 
comprimento da vaga não residencial deverá ser de no mínimo 5,00 m (cinco 
metros). 
 
 

Justificativa técnica: 
Em caso de vagas de estacionamento não residenciais, entende-se como tecnicamente 
viável e sem prejuízos urbanísticos que o comprimento mínimo necessário para as 
vagas de estacionamento em geral seja de 4,80m, e em caso de estacionamento 
paralelo ao fluxo (baliza), seja de 5,00m. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 015 
 
Texto original:  
Art. 229. Os acessos aos estacionamentos das edificações de uso coletivo, tanto 
público como privado, deverão possuir uma circulação independente para veículos e 
pedestres. 
 
Proposta de alteração: 
Incluir dispositivo na legislação para que o acesso independente de pedestres seja 
dispensado quando houver espaço destinado à faixa de transferência lateral em vagas 
de estacionamento PNE locadas no recuo frontal. O acesso de pedestres poderá então 
ser atendido por este mesmo espaço da faixa de transferência lateral. 
 
Justificativa técnica: 
No intuito de conciliar a necessidade de usos múltiplos do espaço (edificação, 
estacionamento, circulação, acessos, etc.) às limitações de tamanho dos terrenos, 
principalmente em áreas comerciais consolidadas, em que o parcelamento de solo 



 
ocorreu em um momento diferente do atual - quando a utilização do espaço se dava de 
maneira diferente, considerando outras prioridades -, vê-se como tecnicamente viável a 
utilização simultânea de uma faixa mínima de 1,20m de largura para transferência lateral 
das vagas de estacionamento PNE e acesso de pedestres à edificação. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 016 
 
Texto original: 
Art. 241. O rebaixamento de guias para acesso de veículo ao interior do lote fica limitado 
ao atendimento do seguinte: 
 
I. Em edificações unifamiliares será permitido um único rebaixamento de guia para 
acesso de veículos, com no máximo 3,50m (três metros e cinquenta centímetros); 
II. Nas edificações multifamiliares, localizadas em lotes de meio de quadra, será 
permitido 1 (um) rebaixamento de guia por nível de estacionamento de, no máximo, 
3,50m (três metros e cinquenta centímetros) para acessos em mão única e, no máximo, 
5,00m (cinco metros) para acessos em mão dupla; 
III. Nas edificações multifamiliares, localizadas em lotes de esquina, será permitido em 
cada testada, 1 (um) rebaixamento de guia por nível de estacionamento de, no máximo, 
3,50m (três metros e cinquenta centímetros) para acessos em mão única e, no máximo, 
5,00m (cinco metros) para acessos em mão dupla; 
IV. Nas edificações comerciais e de serviços, com exceção aos postos de serviços e 
abastecimento, localizadas em lotes de meio de quadra, será permitido 1 (um) 
rebaixamento de guia por nível de estacionamento de, no máximo, 3,50m (três metros 
e cinquenta centímetros) para acessos em mão única e, no máximo, 5,00m (cinco 
metros) para acessos em mão dupla; 
V. Nas edificações comerciais e de serviços, com exceção aos postos de serviços e 
abastecimento, localizadas em lotes de esquina, será permitido em cada testada, 1 (um) 
rebaixamento de guia por nível de estacionamento de, no máximo, 3,50m (três metros 
e cinquenta centímetros) para acessos em mão única e, no máximo, 5,00m (cinco 
metros) para acessos em mão dupla; 
VI. Em edificações agrupadas horizontalmente, do tipo geminadas, será permitido um 
único rebaixamento de guia de, no máximo, 5,00m (cinco metros) para atender o acesso 
ao estacionamento de 2 (duas) unidades concomitantemente; 
VII. Em edificações de uso industrial ou postos de serviços e abastecimento, localizadas 
em lotes de meio de quadra, será permitido até 2 (dois) rebaixamentos de guia com 
comprimento de no máximo 50% (cinquenta por cento) da extensão da testada do 
imóvel, não excedendo o limite de 7,00m (sete metros) para cada rebaixo; 
VIII. Em edificações de uso industrial ou postos de serviços e abastecimento, localizadas 
em lotes de esquina, será permitido em cada testada, até 2 (dois) rebaixamentos de 
guia com comprimento de no máximo 50% (cinquenta por cento) da extensão da testada 
do imóvel, não excedendo o limite de 7,00m (sete metros) para cada rebaixo; 
IX. Nas edificações de uso misto será permitido 1 (um) rebaixamento de guia por 
atividade, limitado a um total de 2 (dois) rebaixamentos de no máximo, 3,50m (três 
metros e cinquenta centímetros) para acessos em mão única e, no máximo, 5,00m 



 
(cinco metros) para acessos em mão dupla, desde que atendido o §2º do presente 
artigo. 
 
§1º – O rebaixamento de guias destinado à entrada e saída de veículos em rotatórias, 
nos casos permitidos pela Lei específica e complementar do Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo Urbano, só poderá ocorrer mediante autorização do órgão 
competente de planejamento do Poder Executivo Municipal, após análise da finalidade 
da edificação, fluxo viário, dimensão da via, entre outros. 
§2º – Com a finalidade de permitir vaga de estacionamento em via pública, deve ser 
garantido a extensão contínua mínima de 4,50m (quatro metros e cinquenta 
centímetros) de guia não rebaixada por lote, e na impossibilidade do atendimento desta 
exigência, devido a configuração existente dos rebaixos dos lotes vizinhos já edificados, 
o órgão competente do Poder Executivo Municipal deverá ser consultado. 
§3º – Eventuais desníveis entre o passeio público e a parte interna do lote ao longo da 
sua testada deverão ser acomodados no interior do imóvel, na faixa de recuo, sem 
avançar sobre o passeio público. 
§4º – Os serviços de rebaixamento de guias serão executados pelo proprietário do 
imóvel ou seu representante legal, e os custos decorrentes às expensas do mesmo. 
 
 
Proposta de alteração: 

 Alterar o Inciso IV para que o comprimento máximo permitido do rebaixo de guia 
em edificações comerciais e de serviços, situadas em lotes de meio de quadra 
de Zoneamentos Comerciais ou Industriais, seja de no máximo 30% do 
comprimento da testada do lote. 

 Alterar o Inciso V para que o comprimento máximo permitido do rebaixo de guia 
em edificações comerciais e de serviços, situadas em lotes de esquina de 
Zoneamentos Comerciais ou Industriais, seja de no máximo 30% da soma do 
comprimento das testadas do lote. 

 
 
Justificativa técnica: 
Considera-se tecnicamente viável permitir a ampliação do comprimento máximo do 
rebaixo de guia, uma vez que as edificações comerciais em geral destinam a faixa de 
recuo frontal para estacionamento de veículos. O aumento do comprimento do rebaixo 
contribui para aumento do espaço de manobra, sem que haja prejuízo quanto à 
distribuição das vagas de estacionamento públicas. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 017 
 

Texto original:  
Art. 251. Nas esquinas, na linha que demarca o desenvolvimento de curva do 
alinhamento predial, é proibido construir muros de alvenaria ou qualquer outro material 
que dificulte ou impeça a visibilidade dos motoristas. 



 
 
§1º – As obras de muros neste trecho de esquina, deve ser construída em gradil metálico 
vazado, apoiado em mureta de alvenaria com altura máxima de 0,50m (cinquenta 
centímetros). 
§2º – Fica dispensado do atendimento ao caput deste artigo, o proprietário do terreno 
que: 
 
a. Recuar seu muro no trecho de esquina, unindo em linha reta o início do 
desenvolvimento da curva com seu final, resultando em canto chanfrado; 
b. Preencher a área chanfrada externa ao muro com grama ou mesmo acabamento de 
piso do restante do passeio público. 
 
Proposta de alteração: 
Alterar a alínea a., de modo a especificar as dimensões do chanfro para lotes de 
esquina. Passa a ser permitida a execução de canto chanfrado com comprimento 
máximo de 3,00m. Para chanfros que resultem em comprimentos maiores que 3,00m, 
o muro de divisa deverá ser executado acompanhando o desenvolvimento da curvatura, 
mantendo a largura do passeio público constante.  
 
Justificativa técnica: 
Adequar o texto da legislação. Nas condições atuais do texto, com as dimensões 
permitidas para o chanfro, há condição para que a edificação avance pelo passeio 
público, reduzindo a sua largura total. A alteração visa corrigir esta situação. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 018 
Art. 266 da Lei Municipal nº 5.005/2021 (Código de Obras e Edificações) 

 
Texto original: 
Art. 266. Sem prejuízo da aplicação das NBR’s, em especial, a NBR 9050 de 2015 – 
Norma de Acessibilidade, a NBR 9077 de 2001 ou sucedânea, do Código Sanitário do 
Estado do Paraná e do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de 
Bombeiros do Paraná, as edificações destinadas ao comércio e serviço em geral 
deverão atender às seguintes disposições:  
 
I. Ter instalações sanitárias independentes para ambos os sexos, atendendo aos 
requisitos do Código Sanitário do Estado do Paraná;  
II. Cabe ao responsável pela elaboração dos projetos técnicos de edificações públicas 
e coletivas, o atendimento do Código Sanitário do Estado do Paraná, da Lei nº 
10.741/2003 - Estatuto do Idoso e da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, da norma de acessibilidade NBR 9050 de 2015 e demais normas técnicas 
quanto à quantidade e características das instalações sanitárias acessíveis para 
pessoas com deficiência, sendo:  
a. edificação pública com pelo menos 1 (um) sanitário acessível por pavimento e entrada 
independente dos sanitários coletivos;  



 
b. edificação de uso coletivo com pelo menos 2 (dois) sanitários acessíveis por 
pavimento, sendo um para cada sexo e entrada independente dos sanitários coletivos.  
 
Parágrafo único – O Poder Executivo Municipal regulamentará, por meio de Decreto 
Municipal, tabela com a quantidade mínima de instalações sanitárias, conforme o uso 
da edificação. 
 
Proposta de alteração: 
Adequar e atualizar o Art. 266. à NBR 9050:2020, modificando as disposições referentes 
aos sanitários acessíveis em edificações públicas e coletivas. 
 
Justificativa técnica:  
Como o texto original da legislação se baseia em versão desatualizada da NBR 9050 
(2015), é necessário adequá-lo às disposições atualmente vigentes (NBR 9050:2020). 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 019 
 
Texto original:  
ANEXO I – Tabela de Estacionamento da Lei Municipal nº 5.005/2021 
 
Alteração proposta:  
Incluir atividades não listadas anteriormente, ajustar parâmetros de cálculo e adequar a 
tabela às demais alterações propostas. 
 
Justificativa técnica: 
Há necessidade de incluir atividades comerciais e industriais de uso geral, uma vez que 
parte dos empreendimentos a serem licenciadas serão construídos para a finalidade 
aluguel, ou seja, para definição futura de sua atividade específica. Além disso, é 
necessário adequar a tabela às demais alterações propostas. 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 020 
 
Texto original:  
Inexistente. 
 
Alteração proposta:  
Incluir dispositivo na legislação para que seja permitida a construção de garagem na 
faixa do recuo frontal em lotes de esquina situados em ZRE1, ZRE2, ZRE3 e ZRE4. A 
ocupação do recuo frontal será exclusiva para Usos Residenciais, a área construída 
será destinada exclusivamente para construção de garagem e estará limitada a 
ocupação máxima de 24m². Tal construção terá que, obrigatoriamente, respeitar todos 
os critérios quanto à posição de rebaixos de guia, da necessidade de rampas para PNE 
e outras disposições relacionadas a construções em lotes de esquina. 



 
 

Justificativa técnica: 

Considerando que em terrenos de esquina há a imposição do recuo frontal obrigatório 
em ambas as testadas do imóvel, reduzindo o espaço edificável disponível nos lotes, 
considera-se tecnicamente viável a possibilidade de construção de garagem no recuo 

frontal, nas condições anteriormente descritas. 
 


