
DECRETO Nº 101/1984

APROVA ENCARGOS E TRAMITAÇÃO
DE PROCESSOS PARA O
PARCELAMENTO DO SOLO.

O Prefeito Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Aprovar encargos e tramitação de processos para o parcelamento do solo,
conforme descrição e fluxogramas anexos.

Palácio 29 de março, em 20 de março de 1984.

MAURICIO R. FRUET
Prefeito Municipal

ANEXO
PARCELAMENTO DO SOLO

1. Encargos do Interessado na 1ª fase:

1.1 - Requerer em modelo próprio a determinação e aprovação das diretrizes gerais e de
arruamento para a área desejada.
1.2 - Apresentar prova de domínio do imóvel:

a) Transcrição imobiliária ou matrícula atualizadas;
b) Certidões de ônus e dos cartórios dos distribuidores;
c) Talão de imposto quitado - IPTU;
d) Cancelamento do INCRA, quando o imóvel for rural;

1.3 - Fornecer planta do imóvel na escala de 1:500 ou 1:1000, contendo:

a) Levantamento planimétrico;
b) Confrontantes;
c) Levantamento altimétrico por meio de curvas de nível de altitude eqüidistantes de um
metro;
d) Vegetação (matas, bosques ou árvores isoladas significativas);
e) Rios, córregos e fundos de vale;
f) Áreas alagadiças e inundáveis;
g) Arruamentos existentes nas áreas confrontantes;
h) Linhas de transmissão de energia;
i) Edificações;
j) Orientação magnética ou verdadeira.

1.4 - O interessado deve apresentar ainda:

a) Memorial descritivo da área;
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b) Planilha de cálculo;
c) Caderneta de campo;
d) Guias de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - do CREA.

1.5 - É importante observar que além desses itens o interessado deve ainda:

a) Dimensionar todas as informações constantes da planta do imóvel;
b) Apresentar seis cópias heliográficas e uma cópia em poliéster, assinadas pelo
proprietário e responsável técnico;
c) Mapear a área total mesmo pretendendo arruar somente parte dela;
d) Dar entrada dos documentos no Protocolo Geral;
e) Comparecer ao IPPUC após ser notificado através de ofício, para receber as
informações e orientações sobre o loteamento da área;
f) Apresentar o projeto ao IPPUC para verificação;
g) Optar pela execução das obras ou hipotecar áreas, após aprovação das diretrizes, como
garantia das obras exigidas;
h) Ingressar com o projeto definitivo.

2. Encargos da Prefeitura na 1ª fase:

2.1 - O Protocolo Geral, de posse dos elementos fornecidos pelo interessado, remete-os ao
Departamento de Urbanismo - DU, que centraliza a distribuição e coleta de informações
encaminhando cópias heliográficas da planta do imóvel, conforme apresentado na figura 7
e 8, aos seguintes departamentos e órgãos da administração municipal e estadual:

a) Procuradoria Geral do Município - PGM - que verifica no prazo de dez dias a prova de
domínio do imóvel;
b) Departamento de Obras - DO - que através da Divisão de Obras e Canalização - DOC -
informa, anota e dimensiona na planta fornecida, no prazo de dez dias, as faixas não
edificáveis existentes na área (faixas de fundos de vale, de drenagem, para canalização de
rios e córregos), definindo, se for o caso, obras complementares a serem executadas pelo
interessado;
c) Departamento de Parques, Praças e Preservação Ambiental - DPP - que verifica na
planta do imóvel as indicações relativas à vegetação e informa, no prazo de dez dias, o
número do cadastro do bosque, a sua composição, essências predominantes e o seu grau
de conservação; anota a alteração dos limites traçados no cadastro, a localização do
agrupamento de árvores significativas como pinheiros e outras essências de importância
relevante; localiza as clareiras e indica as áreas de interesse de preservação;
d) Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC - informa, no prazo de dez
dias, as diretrizes metropolitanas, apontando se há ou não inconvenientes no loteamento.
Caso não haja obstáculo, fornece a anuência;
e) Departamento de Urbanismo - DU - indica na cópia heliográfica a localização e
dimensionamento do arruamento existente e projetado nos arredores da área a ser
parcelada. Coletadas as informações, encaminha-as ao IPPUC para determinação das
diretrizes básicas;
f) Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC - reunirá e
complementará as informações recebidas numa cópia da planta do imóvel. Em seguida, em
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escala de 1:10.000, deverá localizar a área com um raio de abrangência de 2.000 metros e
mapear as seguintes informações, de acordo com os códigos gráficos da figura 9:
- Legislação de uso do solo;
- Sistema de transporte;
- Sistema viário básico;
- Sistema água, esgoto, telecomunicações e energia;
- Localização dos equipamentos urbanos e comunitários;
- Localização dos pontos notáveis da paisagem;
- Localização das áreas com declividades até 12% e acima de 30%;
- Áreas inundáveis;
- Faixas de preservação de fundos de vale;
- Faixas não edificáveis para drenagem;
- Áreas verdes;
- Áreas de proteção mananciais;
- Valores imobiliários e renda familiar;
- Densidade populacional;
- Geotécnica;

2.2 - O IPPUC, após recebimento e reconhecimento das informações, identificação e
análise de todos os aspectos interferentes, determinará no prazo de dez dias, as diretrizes
básicas, conforme figura 10, para

a) Traçado de ruas;
b) Dimensionamento dos perfis das ruas;
c) Tipo de revestimentos das ruas;
d) Tratamento paisagístico das ruas;
e) Localização da infra-estrutura das ruas;
f) Localização das áreas para uso público;
g) Localização das áreas de preservação;
h) Especificações para o parcelamento da área loteável;
i) Determinações para as áreas específicas.

Cabe salientar que a COAHB, por desempenhar funções de interesse social, deverá ter
prioridade na tramitação.

3. As diretrizes serão determinadas conforme os seguintes critérios.

3.1 - Para o traçado das ruas, que deverá ser definido de modo a:

a) Integrar-se às vias adjacentes existentes ou projetadas;
b) Integrar-se ao sistema de transporte e sistema viário básico;
c) Atender à densidade de ocupação prevista;
d) Facilitar acessos aos equipamentos urbanos e áreas de uso público;
e) Respeitar, valorizar e destacar pontos notáveis da paisagem (valores cênicos naturais e
culturais);
f) Harmonizar de acordo com a topografia local, evitando cortes e aterros e direcionando o
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traçado para a menor variação de cotas possíveis;
g) Respeitar faixas de preservação de fundos de vale, para retificação de canais e áreas de
declividade acima de 12%.

3.2 - Para o dimensionamento dos perfis de ruas, determinados para:

a) Integrar-se ao sistema viário básico adjacente;
b) Atender às necessidades do sistema de transporte;
c) Impedir conflitos com o sistema de infra-estrutura;
d) Ser proporcional à densidade de ocupação prevista pela legislação de uso do solo para a
área;
e) Facilitar a circulação, acesso e estacionamento de veículos junto aos equipamentos
urbanos e comunitários;
f) Atender aos requisitos de segurança para circulação de pedestres;
g) Permitir o atendimento e identificação das diversas funções de uma Rua.

3.3 - Para o revestimento das ruas, que deverá ser definido de modo a:

a) Atender às necessidades do sistema de transporte;
b) Ter custos compatíveis com o valor da terra e renda familiar do local interessado;
c) Estar de acordo com as características do solo e com a topografia local;
d) Ser compatível com a densidade de ocupação e uso do solo previstos para o local.

3.4 - Para os equipamentos de infra-estruturam que deverão ser determinados com o
objetivo de:

a) Terem custos de implantação compatíveis com o valor da terra e renda familiar dos
interessados dos arredores;
b) Serem dimensionados de forma proporcional à densidade e uso do solo previsto para a
área.

3.5 - Para o tratamento paisagístico que deverá ser definido a fim de:

a) Adequar o porte das árvores a escala do espaço aberto, limitado pelo dimensionamento
da Rua e pela legislação de uso do solo;
b) Adequar a extensão das calçadas e áreas permeáveis para o plantio de acordo com a
densidade populacional, uso do solo, sistema viário e de transporte previstos para a área;
c) Adequar a localização das espécies vegetais para impedir conflitos com o sistema de
infra-estrutura;
d) Utilizar espécies selecionadas segundo critérios que consideram fatores geoecológicos
como clima, solo, flora e fauna local; plásticos visuais como floração (época e cor),
caducidade foliar, forme e porte, sócio-culturais, funcionais, econômicos;
e) Valorizar, respeitar e destacar pontos notáveis da paisagem (valores cênicos naturais e
culturais, espaços com características e testemunhos especiais de paisagem).

3.6 - Para o parcelamento da área loteável que deverá ser definido de modo a:
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a) Adequar o dimensionamento e localização dos lotes de acordo com a legislação e
características naturais do terreno (declividades, áreas inundáveis, vegetação, faixas de
preservação de fundos de vale e faixas de retificação de rios e córregos);
b) Compatibilizar o dimensionamento dos lotes aos valores da terra e renda familiar do
interessado local e dos arredores.

3.7 - Para as áreas públicas que deverão ser determinadas com a finalidade de:

a) Integrarem-se ao sistema de transporte e sistema viário básico;
b) Facilitarem a integração e articulação das com os equipamentos urbanos e comunitários
existentes ou projetados no local e arredores;
c) Respeitar, valorizar e destacar pontos notáveis da paisagem (valores cênicos naturais e
culturais);
d) Impedir a implantação de edificações e/ou equipamentos urbanos e comunitários em
terrenos de declividade acima de 30% e áreas alagadiças e inundáveis.

3.8 - Para as áreas de preservação, que deverão ser determinadas de mofo a protegerem
rios, córregos, matas, bosques, encostas com declividades acima de 30% e pontos
notáveis da paisagem.
3.9 - Para as áreas com determinações específicas, as diretrizes serão definidas de modo
a atender a legislação e as recomendações dos projetos dessas áreas.

Todos os critérios apresentados visam a adequada estruturação, equilíbrio e integração
das áreas às características da paisagem, das condições naturais e da estrutura urbana
existente.

3.10 - O IPPUC, após determinadas as diretrizes, comunica ao interessado através de
ofício, solicitando seu comparecimento ao IPPUC para receber as informações e
orientações para a elaboração do projeto. O interessado voltará com o projeto definido e o
IPPUC, no prazo de cinco dias, verificará a adequabilidade da solução proposta.
3.11 - O IPPUC encaminha as diretrizes traçadas e demais componentes do processo ao
DU para aprovação do Diretor Geral que ficará autorizado a complementá-las através da
DUP.
3.12 - O Departamento de Urbanismo elabora resumo reunindo os pareceres técnicos e
definindo as obras a serem executadas, as áreas a serem hipotecadas em garantia da
execução dessas obras e, no prazo de dez dias, encaminha o processo à PGM.
3.13 - A Procuradoria Geral do Município, no prazo de dez dias, elabora parecer final
encaminhando-o ao DU.
3.14 - O DU aprova as diretrizes, que terão validade por um ano.
3.15 - O DU ficará responsável pela complementação das informações, caso um dos
órgãos não observar o prazo fixado.
3.16 - O DU entrega ao interessado uma cópia das diretrizes básicas aprovadas, memoriais
e demais informações que compõem o processo.

4. Encargos do Interessado na 2ª Fase:
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4.1 - Requerer em modelo próprio a aprovação do projeto definitivo do parcelamento.
4.2 - Apresentar prova de domínio do imóvel:

a) Transcrição imobiliária ou matrícula atualizados;
b) Certidões de ônus e dos cartórios dos distribuidores;
c) Telão de imposto quitado - IPTU;
d) Cancelamento do INCRA, quando o imóvel for rural.

É preciso salientar que quando o pedido de aprovação do projeto definitivo for efetuado até
90 dias após a aprovação das diretrizes, os documentos listados são dispensáveis.

4.3 - Apresentar cópia das diretrizes básicas aprovadas, memoriais e demais informações
que compõem o processo autorizado na 1ª fase.
4.4 - Fornecer planta do projeto de parcelamento com as respectivas dimensões, na escala
de 1:500 ou 1:1000, contendo:

a) Levantamento planimétrico;
b) Confrontações;
c) Vegetação (matas, bosques ou árvores isoladas significativas);
d) Rios, córregos e fundos de vale;
e) Áreas alagadiças e inundáveis;
f) Arruamentos existentes nas áreas confrontantes;
g) Linhas de transmissão de energia;
h) Orientação magnética ou verdadeira;
i) Parcelamento da área loteável em lotes numerados;
j) Traçado do sistema viário*;
l) Localização das áreas para uso público*;
m) Localização das áreas não edificáveis e com determinações específicas*;
n) Planta da situação do imóvel de acordo com o mapa fornecido pelo IPPUC (escala
1:10000*);
o) entregar dez cópias heliográficas e um copiativo em vegetal.

4.5 - Apresentar os projetos das ruas com passeios (áreas permeáveis e impermeáveis) e
marcas delimitadoras das quadras*.
4.6 - Apresentar em três cópias heliográficas, os perfis longitudinais e transversais da vias
de circulação, obtidos na linha dos eixos de cada via, informadas na mesma referência de
nível na escala de 1:500 ou 1:1000 horizontal e na de 1:100 vertical.
* esses itens são retirados da planta aprovada na 1ª fase.

4.7 - Elaborar quadro estatístico contendo a área:

a) Do terreno;
b) Dos lotes;
c) Das ruas;
d) Das áreas do Município;
e) Das áreas não edificáveis (faixas de preservação de fundo de vale, áreas inundáveis,
bosques, matas);
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f) Das áreas com determinação específica.

4.8 - Entregar duas cópias do memorial descritivo da área loteada.
4.9 - Entregar duas cópias heliográficas e uma em copiativo do projeto de drenagem.

5. Encargos da Prefeitura na 2ª fase:
5.1 - O Protocolo Geral, de posse dos elementos fornecidos pelo interessado, remete-os ao
DU, conforme figura 11, que procede da seguinte forma:

a) Encaminha ofício ao DO que, por sua vez, envia a DOC e ao DRM os seguintes
documentos:
- cópia da diretriz aprovada;
- cópia do projeto de loteamento;
- original de projeto de drenagem*, anexando o respectivo orçamento das obras a serem
executadas em ofício-resposta ao DU;
- cópia do projeto ao DRM que apresentará como resposta ao DU o orçamento referente às
obras necessárias ao sistema viário do loteamento;
* O projeto de drenagem apresentado pelo interessado poderá ou não ser aprovado pela
DOC.
b) O DO apresentará os orçamentos em ORTN e cruzeiros, as especificações técnicas no
que diz respeito às obras de drenagem, contenção, terraplanagem e tipo de pavimento;
c) O interessado deverá solicitar do DO alvará para a execução das obras as quais não
poderão ser iniciadas sem a sua expedição. Para a solicitação do alvará deverá ser
observada a validade da diretriz;
d) O DO, mediante verificação no local do loteamento, expede o termo de recebimento das
obras;
e) O DU após receber informações enviadas pelo DO, elabora parecer técnico de
aprovação do loteamento e encaminha à COMEC para anuência;
f) A COMEC devolve o processo com a respectiva anuência ao DU que o encaminha à
PGM;
g) A PGM, de posse de todas as informações provenientes de ambos os processos,
deverá:
- preparar parecer conclusivo;
- elaborar minuta de decreto (ato de aprovação);
- elaborar minuta da escritura de transferência das áreas de rua e patrimônio do Município
no loteamento;
- encaminhar o processo ao DA;
h) O DA, de acordo com a minuta recebida, elabora o decreto e remete ao DU;
i) O DU, através do seu Diretor Geral e em conjunto com o Prefeito, despacham o processo
e assinam o decreto de aprovação do loteamento;
j) O DU devolve o expediente ao DA para numerar o ato da publicação em Diário Oficial;
* O prazo de validade do Decreto é de 180 dias conforme Lei Federal nº 6.766/79.
l) O DA restitui o expediente ao DU para os seguintes procedimentos:
- fornecer código de ruas e nós de quadra nas cópias da planta de loteamento;
- enviar expedientes através de ofício à Câmara Municipal para conhecimento e
denominação de ruas;
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- encaminhar o processo à DP;
m) A DP, recebendo o processo deverá:
- confirmar, conferir e verificar a área a ser transferida ao Município;
- solicitar do interesse um original, um copiativo e oito cópias do projeto de loteamento;
- carimbar o original, copiativo e três cópias;
- cobrar as taxas;
- arquivar o original;
- anexar dados para a escritura;
n) A DP encaminha o processo ao DF que deverá:
- atribuir indicação aos lotes;
- anotar no copiativo e em todas as cópias a indicação fiscal;
- arquivar a cópia;
- enviar a DUPL-4, croqui com a inscrição imobiliária;
o) A DUPL encaminha o processo à DP que deverá:
- anotar em arquivos a planta da cidade;
- encaminhar o copiativo já com indicação fiscal;
- enviar uma cópia a DUPD para cadastro.
p) a DP envia o processo à PGM que, com base na planta já aprovada, no Decreto, nos
dados da escritura e pareceres prévios, deverá:
- lavrar minuta da escritura pública de doação de áreas do Município, incluindo o sistema
viário do loteamento;
- encaminhar a minuta para o tabelião;
- efetuar as assinaturas do proprietário, loteador e do Prefeito ou seu substituto, na
escritura pública de doação de área ao Município;
- enviar a escritura ao registro de imóveis competente e aguardar a matrícula;
- entregar ao interessado as demais cópias da planta aprovada e do ato de aprovação.
q) a PGM remete o processo à DP para o cadastro das áreas do Município e deliberação
do original e demais cópias ao arquivo;
r) a DP manda o processo para o DF (DFI e DFH) que complementa as anotações e
cadastro fiscal, remetendo ao DU;
s) O DU encaminha ao IPPUC o processo completo e aprovado do projeto definitivo;
t) O IPPUC arquiva as informações necessárias e devolve processo ao DU.
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