
461 

APÊNDICES 

 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
 
 
1.6 
ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
 
 
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA VIGENTE NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
 
A legislação urbanística do Município é uma decorrência da legislação federal e 

estadual sobre o assunto. 

Assim, a Constituição Federal, no artigo 182, prevê o regime geral da política 

urbana dos Municípios: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento,      sob pena, sucessivamente, de: 

� parcelamento ou edificação compulsórios; 

� imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
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� desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 

de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor 

real da indenização e os juros legais. 

Esse dispositivo contém vários regulamentos em leis federais, como a Lei de 

Loteamos e, mais recentemente, o Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257, de 10/07/2001, 

donde destacamos os seguintes artigos: 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

� garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

� gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano; 

� cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

� planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua 

área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 

urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

� oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 

adequados aos interesses e necessidades da população e às características 

locais; 

�  ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

� a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
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� a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

� o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 

inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 

� a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar 

como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura 

correspondente; 

� a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização; 

� a deterioração das áreas urbanizadas; 

� a poluição e a degradação ambiental. 

� integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo 

em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob 

sua área de influência; 

� adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 

expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 

social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; 

� justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; 

� adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e 

dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a 

privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens 

pelos diferentes segmentos sociais; 

� recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a 

valorização de imóveis urbanos; 

� proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 

arqueológico; 

� audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 

processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 
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potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 

conforto ou a segurança da população; 

� regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais; 

� simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das 

normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da 

oferta dos lotes e unidades habitacionais; 

� isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, 

atendido o interesse social. 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. 

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez 

anos. 

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

� a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade; 

� a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

� o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

 § 5o (VETADO)  
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Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

� com mais de vinte mil habitantes; 

� integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

� onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 

4o do art. 182 da Constituição Federal; 

� integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

� inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no 

inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano 

diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. 

§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser 

elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano 

diretor ou nele inserido. 

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 

� a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-

estrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5o desta Lei; 

� disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 

� sistema de acompanhamento e controle. 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre 

outros, os seguintes instrumentos: 

� órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

� debates, audiências e consultas públicas; 

� conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual 

e municipal; 
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� iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 

� (VETADO). 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a 

alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, audiências 

e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua 

aprovação pela Câmara Municipal. 

Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 

incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o 

controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. 

A Constituição Estadual repete essas prescrições, seguida pela Lei Orgânica 

Municipal. 

O PLANO DIRETOR do Município de Ponta Grossa será composto por um conjunto 

de Leis a saber: 

� Lei ‘principal’ denominada de LEI DO PLANO DIRETOR, ela é uma lei geral que 

estabelece os parâmetros para a criação de todas as outras leis que têm 

relação com o Plano Diretor. O que é o Plano Diretor? O Plano Diretor visa 

orientar o desenvolvimento integrado do Município, coordenando e 

incentivando a Administração Pública Municipal, Estadual e as entidades 

privadas na sua racional promoção. 

São objetivos fundamentais do Plano Diretor: 

� instrumentalizar e promover o processo integrado de planejamento, 

entendido como uma atividade contínua e constante; 

� ordenar a estrutura físico-territorial do Município; 

� promover o desenvolvimento sócio-econômico; 
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� dotar o Poder Público Municipal de meios para a efetiva implantação do 

Plano e a eficientização de suas atribuições, através da formulação de 

medidas de caráter institucional. 

� zoneamento do uso do solo; 

�  loteamento; 

� delimitação do perímetro; 

� sistema viário urbano do Município; 

� direito de preempção; 

� operações urbanas consorciadas; 

� obras; 

� cemitérios; 

� legislação ambiental. 


