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1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Conclusivo apresenta a síntese dos diagnósticos elaborados para o estudo de
impacto de vizinhança, bem como, a relação das medidas preventivas necessárias para a aprovação da
ampliação pretendida.

O estudo teve como finalidade oferecer elementos para a análise da viabilidade urbanística e
ambiental da ampliação em edificação comercial existente localizada a Rua João Zarpelon, 1000, Costeira
– Município de São José dos Pinhais-PR.

Elaborado conforme legislação vigente, de acordo com a Lei Complementar n°100/2015, que institui
o Plano Diretor de São José dos Pinhais, em especial os art. 80 a 83, e com a Lei Complementar
n°107/2016, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, em especial os art. 23, 24, 28
para análise e avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV pela Equipe Técnica Municipal e
anuência do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – CMPDU.

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Dados cadastrais do empreendedor:

Razão Social
CNPJ
Endereço

FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
01178298000600
Rua João Zarpelon, nº 1000 – Costeira – São José dos Pinhais/PR

2.2 Dados do empreendimento:
Denominação
Endereço
Inscrição Imobiliária
Número da matrícula no registro
de imóveis
Área total do terreno
Área construída (CVCO 467/2017)
Área a ser ampliada
Número de pavimentos

FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL
Rua João Zarpelon, nº 1000 – Costeira – São José dos
Pinhais/PR
1112300020000
51.169 (1˚ Circunscrição – S.J. dos Pinhais PR)
113.109,06 m²
16.151,11 m²
398,64 m²
01
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2.3 Sobre o Empreendedor:
Faurecia é o 6º maior fabricante internacional de peças automotivas do mundo; especializada em peças
para interiores de veículos e tecnologias de controle de emissão de poluentes
Os clientes da Faurecia incluem o grupo Volkswagen , PSA Peugeot
Citroën , Renault - Nissan , Ford , General Motors , BMW , Daimler , Fiat / Chrysler , Toyota e HyundaiKia entre outros.
Com sede em Nanterre , França , a Faurecia emprega 5.500 engenheiros e técnicos. A empresa opera mais de
320 sites de produção e 30 centros de P & D em 34 países em todo o mundo, com 460 patentes arquivadas em
2012. Cerca de metade desses sites são fábricas que operam no tempo justoprincípio. Faurecia juntou-se
ao Pacto Global das Nações Unidas em 2004. Enquanto o fabricante de automóveis francês PSA Peugeot
Citroën é o acionista controlador da Faurecia, detendo cerca de 57,4% de participação, a Faurecia é
administrada como uma empresa independente. [1]
Referencia:https://www.bloomberg.com/news/2012-05-12/faurecia-is-run-as-an-independent-company-ceo-tells-investir.htm

Imagem 01 – Implantação e localização do empreendimento.
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2.4 Ampliação pretendida:

A área de ampliação pretendida se destina a criação de galpão e cobertura em estrutura metálica
que serão executados em anexo a edificação principal existente no empreendimento, tendo a finalidade de
otimizar e aumentar a produção de componentes específicos.

Imagem 02 - croqui demonstrando a área atual edificada e área de situação pretendida
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3.

SÍNTESE DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

IMPACTO AMBIENTAL

3.1 Meio físico

3.1.1 - Características geológicas e tipo de solo:

O imóvel onde será instalado o empreendimento encontra-se em local urbanizado. Em vistoria foi
observada a presença de sedimentos com textura argilosa à argilo-arenosa.

Como o imóvel possui um solo argiloso, o mesmo é resistente à erosão. Na vistoria ao imóvel não
foram encontrados focos de processos erosivos.

3.1.2 - Topografia, relevo e declividade:

O imóvel possui um relevo plano, sem taludes e cortes. Suas cotas variam entre 2 e 3 metros
apenas. Em razão da baixa amplitude altimétrica e por ser totalmente plano, o imóvel não apresenta
declividades acentuadas, estando na classe entre 0 e 10%.
Constata-se, portanto, que não há no imóvel áreas de preservação permanente relativas a topo de
morro e a declividade, conforme a Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal).
A maior parte do terreno possui suscetibilidade muito baixa de sofrer deslizamentos, pois é um
imóvel totalmente plano.
Pelas características do imóvel, não foram identificados impactos associados à topografia, relevo e
declividade do imóvel e de seu entorno
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Imagem 02/03 – Via de acesso e localização do local destinado a ampliação, vistas da Rua de Acesso (Rua João Zarpelon).

As instalações atuais destinadas para acesso ao empreendimento permanecerão sem alterações.
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3.1.3 - Características dos níveis de ruído na região:

Monitorando as características de níveis de ruído da região, constatou-se que a maior incidência de
ruído se dá devido ao grande fluxo de veículos, variando de 50dB (A) em momentos de baixo fluxo e 68dB
(A) com grande fluxo de veículos.

Por a ampliação tratar-se de galpões e coberturas para estoque de materiais sem população fixa,
não haverá alterações nas características dos níveis de ruído da vizinhança, visto que o entorno já possui
empreendimentos semelhantes e que a grande incidência de ruídos se deve à movimentação de veículos
no local.

Portanto, não há impactos relacionados à alteração dos níveis de ruído da região.

3.1.4 - Características da ventilação e iluminação:

Ventilação natural

Como a edificação está situada na área urbana central, o efeito da ação dos ventos pode ser
pequeno em razão da proximidade entre as construções.

Iluminação natural
A iluminação natural não será afetada pela ampliação, a área de intervenção onde serão
executadas as atividades de ampliação está localizada em área central do terreno, sem divisas com
edificações destinadas a habitação.
3.1.5 - Características dos recursos hídricos da região:
Em vistoria in loco e através da análise de materiais cartográficos, verificou-se que o imóvel não é
atingido por corpos hídricos ou valas de drenagem. No seu entorno também não foram observados
qualquer tipo de curso d’água. Sendo assim, o imóvel não possui restrições, como área de preservação
permanente ou recuos.
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3.2

Meio biológico
A área do imóvel por não possuir vegetação em seu interior, provavelmente só recebe a visita de

espécies adaptadas aos ambientes urbanos como o canário-da-telha (Sicalis flaveola),
o Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) e sabiás (Turdus sp.).
Dentre os mamíferos, provavelmente, nas áreas de entorno ocorra o gambá (Didelphis albiventris) e
os morcegos (Pygoderma bilabiatum, Artibeus lituratus) pelo fato de serem espécies pouco exigentes em
suas ocupações de nicho e adaptadas aos ambientes antropizados.
Através das análises realizadas neste capítulo, verificou-se que o imóvel não está e não possui nas
suas proximidades Áreas de Preservação Permanente.

Para implantação da ampliação, não será necessário o corte de vegetação. O imóvel em estudo é
um local amplamente antropizado, onde a cobertura vegetal da área de influência direta já se encontra
bastante degradada. A fauna existente é apenas avifauna, já acostumadas com a interferência antrópica
no local, e de alguns mamíferos, como gambá e morcego, que também são acostumados com o meio
urbano. Com a operação de máquinas no local, estas aves sinantrópicas (acostumadas com a
urbanização) irão se afastar do terreno, porém, tão logo terminem as atividades, elas poderão retornar.
Assim sendo, não há impactos relacionados ao afugentamento da fauna e à redução da cobertura vegetal.

Entretanto, a proliferação de vetores (animais transmissores de doenças) é um impacto associado
ao meio biótico. Caso ocorra a disposição inadequada dos resíduos sólidos e/ou a falta de limpeza das
lixeiras do empreendimento, podem ser gerados locais que propiciem a proliferação desses animais.

3.3

Meio antrópico

Características do uso e ocupação do solo:

De acordo Lei Complementar n°100/2015, que institui o Plano Diretor de São José dos Pinhais, em
especial os art. 80 a 83, e com a Lei Complementar n°107/2016, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e
Ocupação do Solo, em especial os art. 23, 24, 28.

O Imóvel encontra-se inserido na ZIS-1 (zona industrial e de serviço 1) e as edificações
existentes encontram-se de acordo com a legislação vigente conforme certificados de conclusão de obras
(CVCO 467/2017 e 0127/1999).
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O entorno imediato do imóvel apresenta um uso do solo compatível com a legislação.
Verifica-se a predominância de edificações destinadas a atividades comerciais e de serviços.
As edificações habitacionais no entorno do empreendimento encontram se em faixas específicas com
distancias que variam entre 90 a 100 metros do empreendimento.
(observar imagem 04 – relação das edificações no entorno)
.
Não haverá conflitos quanto ao uso do solo deste espaço, visto que não haverá mudanças
significativas na área do empreendimento e seu entorno.

Imagem 04 – Implantação e esquema de distancias do entorno.
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Estrutura produtiva e de serviços:
Mesmo sendo uma região já servida por atividades comerciais e de serviços, poderá ocorrer uma
atração de atividades complementares no entorno do empreendimento.
Com a execução da ampliação pretendida não haverá aumento na quantidade de colaboradores
no empreendimento.
Por fim, atração de atividades complementares e a geração de trabalho e renda aumenta a
capacidade e a demanda de consumo de bens e serviços, tendo implicações positivas sobre a
arrecadação de impostos, o que beneficia o município e também o estado do Paraná.

Características da organização social:
Na área de influência do empreendimento são encontrados várias formas de organização social. O
futuro empreendimento não trará impactos negativos nem mesmo positivos às características da
organização social.

3.4 IMPACTOS NA ESTRUTURA URBANA INSTALADA
Equipamentos urbanos e de uso comunitário:

Como a população a ser atendida pelo empreendimento comercial não possuirá vínculo
permanente com o entorno, não haverá impactos quanto aos equipamentos urbanos e de uso comunitário.

Abastecimento de água:

A área de influência direta do empreendimento é toda servida pela rede pública de abastecimento e
tratamento de água, realizada pela SANEPAR (companhia de abastecimento do Paraná), as novas
instalações da área de ampliação não resultarão no aumento da demanda atual já suprida pela
infraestrutura existente.
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Esgotamento sanitário:
O local possui infraestrutura publica para lançamento de esgoto sanitário fornecido pela SANEPAR,
a ampliação da edificação não resultara em uma maior demanda do esgoto sanitário na região.
Fornecimento de energia elétrica:
A distribuição da energia que chega ao município de São José dos Pinhais-PR, é fornecida pela
COPEL (companhia paranaense de energia).
A infraestrutura local existente já atende à demanda da do empreendimento, não sendo
necessárias alterações com execução da ampliação, sendo assim não haverá impactos negativos no
fornecimento de energia local.
Coleta de lixo:

O serviço de coleta e disposição dos resíduos gerados pelo empreendimento é realizado por
empresa especializada, devidamente credenciada aos órgãos ambientais.

Com a implantação da ampliação do empreendimento, não haverá um aumento na demanda por
serviço público de coleta de resíduos sólidos domésticos.

Iluminação pública:

Todas as vias possuem iluminação pública de boa qualidade, não sendo necessário, portanto,
alterações por parte do empreendedor.

Drenagem natural e rede de águas pluviais:
Não haverão alterações na rede de drenagem de águas pluviais e infraestrutura existente no local.
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3.5 IMPACTOS NA MORFOLOGIA
Volumetria das edificações existentes:

As edificações existentes na vizinhança possuem volumetria que podem variar de construções com
1 gabarito a edificações com 04 gabaritos (máximo permitido por legislação municipal).
Paisagem urbana:

A unidade de paisagem que está sendo analisada é constituída por edificações comerciais
(barracões) e outras construções menores destinados a atividades comerciais, serviços e área residencial.
A área de ampliação não resultara em impacto a paisagem atual, sua altura total não excederá
o nível das edificações existentes e se encontrará de acordo com a legislação municipal.

3.6 IMPACTOS SOBRE O SISTEMA VIÁRIO
Geração de tráfego:.

Verificou-se que, quanto ao horário, o início das atividades de horário comercial – a partir das 8h –
não é o que há mais geração de tráfego, mas sim os horários de funcionamento de empresas vizinhas
(14h30 – 15h30), horário também em que raramente há casos de congestionamento.

Quanto ao aumento da demanda por transporte público, entende-se que não haverá este impacto,
pois, a grande maioria das pessoas que utilizará este meio de transporte já faz o seu uso até a região central,
visto que esta é a região de São José dos Pinhais onde se concentram as vagas de emprego.

A população que possui veículo próprio prefere, muitas vezes, utilizar o transporte individual do que
o coletivo, por conta do maior conforto frente à quantidade insuficiente de itinerários e horários do transporte
público coletivo.
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Transporte e mobilidade:

A questão da oferta de itinerários ou de maior quantidade de horários de nas linhas já
existentes é um fato solicitado não apenas por conta deste empreendimento. Atualmente, as vias
das cidades já não sustentam mais a grande quantidade de veículos particulares. Parte do poder
público melhorar as condições do transporte coletivo público.

Demanda de estacionamento:
Não haverá impactos negativos quanto à demanda de estacionamentos, visto que o
empreendimento já possui estacionamento próprio a visitantes e colaboradores localizado em área
interna do empreendimento e a ampliação pretendida não resultará no aumento do quadro de
colaboradores e visitantes no empreendimento.
3.7 IMPACTOS DURANTE A FASE DE OBRAS DO EMPREENDIMENTO

3.7.1 - Proteção de áreas ambientais lindeiras ao empreendimento:

No entorno imediato do empreendimento não há áreas de preservação permanente ou
unidades de conservação.
3.7.2 - Destino final do entulho das obras:

Os resíduos gerados durante a obra deverão ser separados no local das obras de acordo
com a sua classe e encaminhados desta forma para armazenagem em baias específicas e
identificadas. Os locais de armazenamento serão instalados em pontos de fácil acesso, facilitando
dessa maneira o acondicionamento e coleta dos resíduos.

Será realizado um acompanhamento constante no processo de triagem, orientando o
trabalhador para a correta execução da atividade. Sempre que possível, os resíduos gerados serão
utilizados como matéria prima ou complemento para execução de outras etapas da obra.

Transporte e destino final resultante do movimento de terra:
Para as obras de implantação da ampliação não será necessária a retirada de terra do local.
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3.7.3 - Produção e nível de ruídos:

Por tratar-se de obra de construção civil, poderão ser gerados ruídos intermitentes e de
impacto, originados da utilização de maquinários. O ruído gerado durante a execução da obra será
avaliado e realizado o Monitoramento de Ruído em Serviços da Construção Civil para não
ultrapassarem os limites permitidos pela legislação vigente.
3.7.4 - Movimentação de veículos:

Na fase de implantação, será necessária a utilização de máquinas, bem como de caminhões
para transportar as matérias-primas para construção do empreendimento e veículos para transporte
dos operários. Este fato acarretará no aumento na circulação de veículos de grande porte nas vias
de acesso ao imóvel.

3.7.5 - Esgotamento sanitário:
Para a fase de obras do empreendimento, serão utilizadas as instalações sanitárias
existentes no empreendimento.

4.- Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais na Vizinhança
Durante a Fase de Implantação e Instalação:
De acordo com a Resolução nº 01/86 do CONAMA, impacto ambiental é
“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e
o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota (conjunto
de seres vivos de um ecossistema); as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente, e a qualidade dos recursos ambientais”, e são identificados nas fases de
planejamento, construção e ocupação/operação dos empreendimento.
Na avaliação dos impactos ambientais sobre o meio ambiente e a população
local, foram analisadas as diferentes atividades envolvidas para implantação do
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empreendimento, bem como os efeitos da implantação da edificação propriamente
dita.
Classificados como Impactos Positivos e Negativos e Magnitude, ou seja:

- Baixo
- Moderado
- Alto
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Fase

Compartimento

Impacto

Ambiental

Magnitude

Natureza

1. Geração de expectativas na população
2. Especulação imobiliária

Moderada
Alta

Positiva
Positiva

3. Alteração das características superficiais do solo

Baixa

Negativa

4. Alteração da permeabilidade do solo

Baixa

Negativa

5. Desencadeamento de processos erosivos

Baixa

Negativa

6. Alteração na qualidade da água

Baixa

Negativa

7. Alteração da qualidade do ar

Baixa

Negativa

8. Pressão Sonora

Moderada

Negativa

9. Assoreamento de Corpos Hídricos

Baixa

Negativa

10. Contaminação do Solo/Lençol Freático

Baixa

Negativa

11. Supressão de Vegetação

Baixa

Negativa

Implantação

12. Redução de habitat de fauna

Baixa

Negativa

Da ampliação

13. Afugentamento e possibilidade de mortalidade de fauna
14. Incidentes com animais peçonhentos

Moderada

Negativa

Baixa

Negativa

15. Mobilização política da população local

Moderada

Negativa

16. Aumento das atividades econômicas decorrentes da
implantação do empreendimento

Alta

Positiva

17. Aumento do risco de acidentes nas vias de entorno

Moderada

Negativa

18. Geração de resíduos sólidos

Moderada

Negativa

19. Mudança na paisagem local

Baixa

Negativa

Planejamento

Meio
Socioeconômico

Físico

Meio
Socioeconômico
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Físico

Ocupação

20. Atração de vetores

Moderada

Negativa

21. Alteração da permeabilidade do solo

Baixa

Negativa

22. Alteração na qualidade da água

Baixa

Negativa

23. Atração de vetores

Moderada

Negativa

24. Aumento das atividades econômicas em decorrência da
operação e ocupação do empreendimento

Moderada

Positiva

25. Aumento no consumo de água e energia, demanda por
esgotamento sanitário e coleta de lixo

Moderada

Negativa

26. Mudança na paisagem local

Moderada

Negativa

27. Aumento da oferta habitacional

Moderada

Positiva
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Avaliações de Impactos
A determinação de medidas mitigadoras é a principal finalidade do estudo em
questão visando e minimizando, todos os impactos que o empreendimento possa
causar ao meio ambiente.
Ar


Aumento de partículas na atmosfera com o trafego no empreendimento e
cargas de descargas de materiais;



Aumento no nível de ruídos;



Maior circulação de veículos.

Medida Mitigadora


Utilização de local adequado para armazenamento de entulhos;



Aspersão evitando poeiras;



Cobrir caçambas dos veículos transportadores de resíduos;



Respeito aos horários de ruídos determinados para o local;



Evitar cargas e descargas nos finais de semana



O material deverá ser descarregado no canteiro de obra;



Os gases poluentes emitidos pelos veículos serão de baixa intensidade.

Solo


Impermeabilização do solo

 Vibração do solo
Medida Mitigadora


Manter área permeável com manutenção adequada



Inserção de vegetação em áreas do empreendimento
Impacto, considerado direto e de moderada intensidade.
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Trafego


Maior circulação de veículos

Medida Mitigadora


O tráfego de caminhões e máquinas deverá ser feita durante o horário
comercial.

Tabela de Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias
Impactos Negativos
Impermeabilização do
solo, aumento do fluxo
de águas superficiais
e aumento de volume
de água na rede de
drenagem

Medida mitigadora / Compensatória

 Manutenção permanente da área permeável onde haverá
implantação paisagística minimizando os efeitos da alteração de
drenagem do terreno

Redução de habitat



Geração de Resíduos
sólidos

 Os resíduos sólidos a prefeitura através de serviço publico dará o
direcionamento e destinação final – Aterro sanitário e o que couber
 Acondicionamento dos resíduos sólidos
 Acondicionados em sacos de ráfia
 Reciclagem – recicladoras credenciadas pelo órgão ambiental

Papelão (sacos e
caixas de embalagens
dos insumos)

Determinação do município
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5. Conclusões:
Através da análise dos itens do presente EIV, na vizinhança não haverá impactos
negativos consideráveis com a ampliação de edificação industrial FAURECIA AUTOMOTIVE
DO BRASIL LTDA, que sejam ambientais, sociais, econômicas ou na paisagem urbana.
Todas as variáveis que poderiam ser afetadas foram devidamente consideradas e as
análises concluem pela inexistência de grandes impactos, uma vez que serão atendidas todas
as exigências legais para a instalação, utilização e funcionamento do empreendimento.
Pelo exposto, considerados os impactos e as devidas medidas mitigadoras descritas no
EIV, o empreendimento poderá funcionar sem que a vizinhança sofra qualquer prejuízo em sua
qualidade de vida.

São José dos Pinhais, 04 de Abril de 2018.

Responsável pelo estudo:
CARLOS ROBERTO DE ROCCO
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ATENÇÃO: Esta guia tem como objetivo orientar o contribuinte sobre a utilização do seu lote.
Este formulário NÃO DÁ DIREITO A CONSTRUÇÃO , que deverá ser autorizada pelo Município através do
respectivo ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.
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Deve-se ainda observar que sempre prevalecerá o definido em lei. Todo e qualquer documento (mesmo que gerado
pela autoridade competente da prefeitura) perde sua validade se estiver em desacordo com o definido na lei vigente.
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INFORMAÇÕES DO IMÓVEL
ENDEREÇO: RUA JOAO ZARPELON, 1000
BAIRRO: COSTEIRA

LOTEAMENTO: SUBDIVISAO

MATRÍCULA: 51169
LOTE: B056

OFÍCIO: 1

QUADRA: -

NOTA
O Departamento de Tributos Imobiliários está
promovendo a readequação das inscrições
imobiliárias do município, alterando a quantidade de
algarismos de 12 para 13, onde são definidas as
unidades do lote, como exemplo: 99.999.9999.0999.
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ZIS 1 – Zona Industrial e de Serviço 1
Altura máxima - pavimentos. (6).... (1), (2), (4), (5)
Coeficiente de aproveitamento - 2
Taxa de ocupação máxima – 50%. (1),(2)
Taxa de permeabilidade mínima – 30%. (1), (2)
Recuo frontal mínimo: 15,00m a partir da faixa de
domínio da Rodovia Federal, 10,00m do alinhamento
predial de outras ruas de acesso (1),(2),(12).
Afastamentos laterais e fundos – 5,00m (12)
DIRETRIZ DE VIA PÚBLICA

Há diretriz de alargamento da Rua João Zarpelon para
30,00m de largura. 15,00m para cada lado a partir do
eixo.
A área é atingida por diretriz de abertura de via.
Consultar o DPTU antes de elaborar os projetos.
O Acesso À Rodovia Federal deverá ter anuência da
Concessionária responsável pelo trecho.
Parcelamento mínimo
Testada: 40,00m

Área: 2.000,00m2

Deve-se aprovar na Prefeitura, COMEC e IAP.
Nos lotes de esquina deve-se acrescer o recuo
mínimo previsto na zona.
Aprovar diretriz de arruamento junto ao DPTU.
Obter a anuência da COPEL, SANEPAR e IAP
Prever a colocação de meio fio e revestimento das
vias.
O sistema de drenagem deverá ser tubulado e
aprovado pela SMVOP.

Usos Adequados:
- Habitação unifamiliar; (14), (15)
- Habitação transitória 1; (14),(15), (17), (18)
– Público 1; (19,(21),(22).
- Comércio 1;
- Serviço 1; (19,(20),(21),(22).
-- Industrial 1; (19,(20),(21),(22)
Usos condicionados à anuência da Secretaria
Municipal de Urbanismo e/ou outras Secretarias
envolvidas na aprovação do projeto conforme Artigo
22 e Anexo IV desta Lei Complementar
- Comércio 2;
- Serviço 2;
- Industrial 2.
(19),(20),(21),(22),(23).

Usos permissíveis a critério do CMPDU:
- Habitação Transitória 2 ; (14), (15),(18)
- Público 2;
- Público 3;
- Publico 4;
- Público 5. (19,(21),(22).
- Comércio 3;
- Comércio 4;
- Comércio e serviço específicos (25).

Terrenos com área de 10.000,00m2 ou maiores e/ou
com uma das divisas com mais de 200m devem passar
pela análise do DPTU, para parcelamentos ou qualquer
uso que se pretenda no imóvel. Cap II Artigo 6º § 7º da
Lei Complementar 107/2016

- Serviço 3;
- Serviço 4; (19,(20),(21),(22),(24),(25).

Na inexistência de infraestrutura urbana estal ficará ao
encargo do proprietário, inclusive a abertura de ruas,
atendendo ao Inciso V do Artigo 18 da Lei 6.766/79 e
demais exigências da Lei Municipal ou Estadual.

- Extrativista; (26).

Verificar da possível necessidade de apresentar Estudo
de Impacto de Vizinhança (EIV), e Estudo e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA-RIMA), conforme exigência da
Lei Complementar 107/2016 capítulo III § 8.
Para a supressão de vegetação, aterros, terraplanagens
ou drenagens é necessária a análise da SEMMA e as
licenças ambientais do Instituto Ambiental do Paraná,
caso necessário.
Se houver no terreno, confrontar ou existir nas
proximidades lagos, rios, córregos ou nascentes deve se respeitar a área de preservação permanente a
partir de suas margens Conforme lei Federal
12.651/2012 e alterações, e, Resolução Conjunta
IBAMA/SEMMA/IAP nº 05/2008. Não é permitida a
edificação nem a utilização destas áreas, sendo
necessária sua recuperação, caso esta esteja
degradada.
Atender toda a legislação pertinente leis: 105/2016 (Código
de Obras); Lei Complementar 107/2016 (uso do solo); 6766/79
– parcelamento (federal); - parcelamento (municipal); Lei 29/97
– plano de arborização do passeio público – a ser Indicado no
projeto arquitetônico a ser aprovado; 12.651/2012 e alterações Código florestal (federal). Lei 67/2011- Código Ambiental
Municipal.

- Industrial 3;
- Industrial 4; (19,(20),(21),(22),(24),(25).

Estes devem ser analisados pelo CMPDU – Conselho
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano.
Apresentar a ficha cadastral junto ao requerimento ao
CMPDU.
Para uso industrial, deve-se apresentar a ficha cadastral
do empreendimento, junto ao requerimento ao CMPDU.
Indústrias são condicionadas à licença do IAP.
São proibidos os usos não especificados.
Deve ser previsto o espaço de carga e descarga
estacionamento e pátio de manobras, internos ao lote.
Para a obtenção do certificado de Vistoria de Conclusão
de obra (CVCO), deve-se solicitar o habite-se junto à
SANEPAR/Secretaria Municipal de Urbanismo, antes do
fechamento do sistema de esgoto.
Informações básicas para a elaboração dos projetos. É
obrigatório o cumprimento de toda a legislação
vigente, citada ou não.
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OBSERVAÇÔES:
1.

Observar condicionantes e restrições contidas no
Capítulo IV da presente Lei Complementar.

2.

As áreas que estiverem dentro do limite de manancial
estabelecido por legislação estadual deverão
obedecer aos parâmetros urbanísticos definidos na
legislação estadual.

19. Os usos a partir de 300m² de área utilizada para a
atividade no lote (construída ou não) deverão ser
analisados pelo órgão municipal responsável pelo
trânsito, conforme artigo 26 desta Lei Complementar.
20. Os usos a partir de 1.500m² de área utilizada para a
atividade no lote (construída ou não) serão
considerados permissíveis conforme artigo 27 da
presente Lei Complementar, excetuando os proibidos.

3.

Proibido parcelamento conforme Lei Federal 6766/79.

4.

Refere-se a altura máxima da edificação com ou sem
recebimento de potencial construtivo.

5.

Observar as disposições dos artigos 43 e 44 da
presente Lei Complementar.

6.

Altura máxima de 30 metros para galpões, barracões
e edifícios similares para uso não habitacional. A
altura máxima de 3 pavimentos para demais usos.

7.

A altura máxima dos imóveis da ZECH será definida
pelo cone visual conforme o Art. 16 e Anexo III da
presente Lei Complementar.

23. Os usos condicionados submeter-se-ão à análise das
Secretarias Municipais de Urbanismo, Meio Ambiente,
Transporte e Trânsito, Viação e Obras Públicas e/ou
Saúde conforme artigo 22 e Anexo IV desta Lei
Complementar.

8.

Altura da edificação de acordo com normas técnicas e
vigilância sanitária para o bom andamento das
atividades. A altura máxima de 3 pavimentos para uso
habitacional e público.

24. Não será permitido condomínio para estas
classificações.

9.

A ser regulamentado em lei específica

10. Taxa de ocupação máxima de 10% para Zona Rural;
Taxa de ocupação máxima de 20% para os lotes com
testada para as vias descritas no §3º do artigo 21 da
presente Lei Complementar.
11. Taxa de permeabilidade mínima de 80% para Zona
Rural; Taxa de permeabilidade mínima de 70% para
os lotes com testada para as vias descritas no §3º do
artigo 21 da presente Lei Complementar. §3º do artigo
20 da presente Lei Complementar.
12.

Observar as disposições dos artigos 46 e 47 da
presente Lei Complementar.

13.

Observar condicionantes e restrições contidas nos
Capítulos II e III da presente Lei Complementar.

21. Os usos a partir de 5.000m² de área utilizada para a
atividade no lote (construída ou não), deverão
apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança,
conforme artigo 28 da presente Lei Complementar.
22. A respeito de rede de abastecimento de água e/ou de
coleta de esgoto, observar as disposições do artigo
29 da presente Lei Complementar.

25. Os usos e atividades classificados nessa categoria
deverão apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança.
26. Observar as disposições do inciso VI e § 5º do artigo
25 da presente Lei Complementar.
27. Observar as disposições do inciso VII e do § 6º do
artigo 25 da presente Lei Complementar.
28. Extração mineral desde que vinculado ao poder
público.
29. A Zona Especial Aeroportuária seguirá os parâmetros
conforme legislação específica.

14. Todos os usos habitacionais com 50 unidades
autônomas ou mais deverão apresentar Estudo de
Impacto de Vizinhança, conforme o §9º do artigo 30
desta Lei Complementar.
15. A respeito de rede de abastecimento de água e/ou de
coleta de esgoto, observar as disposições do artigo
29 da presente Lei Complementar.
16. Para 20 ou mais unidades habitacionais, observar as
disposições do §6º do artigo 30 da presente Lei
Complementar.
17. Para 20 ou mais leitos, observar as disposições do
§4º do artigo 30 da presente Lei Complementar.
18.

Deverão ter seus acessos analisados e aprovados
pelo órgão municipal responsável pelo trânsito,
conforme §7º do artigo 30 da presente Lei
Complementar.
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