Propostas Mobiliza Curitiba para a
revisão do Plano Diretor 2014
A seguir, relacionamos as propostas elaboradas até o momento pelos integrantes da Frente
Mobiliza Curitiba para a revisão do Plano Diretor de Curitiba, em 2014, divididas em quatro grandes
eixos temáticos:

A. Gestão democrática da cidade - pág. 1
1. Conteúdo mínimo do Plano Diretor
2. Obras na cidade e o Plano Diretor
3. Portal público da gestão urbana
4. CONCITIBA pra valer

B. Moradia – pág. 5
1. Regularização fundiária não onerosa
2. Reservar parte dos recursos municipais para a moradia
3. Moradia popular em áreas centrais e próximas a terminais de ônibus
4. Política habitacional deve ser realizada pela administração direta
5. Contrapartida social obrigatória para os empreendimentos imobiliários

C. Mobilidade – pág. 11
1. Bilhete único mensal
2. Ciclovias ao longo dos eixos estruturais
3. Controle social e participação popular na gestão do transporte coletivo
4. Integração plena dos meios de transporte
5. Calçadas públicas

D. Instrumentos – pág. 15
1. Tributação progressiva e monitoramento imobiliário
2. Direito de preempção para mobilidade, equipamentos e habitação de interesse social
3. EIV e o controle social de empreendimentos de impacto
4. Coeficiente de aproveitamento básico igual a 1
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A. Gestão democrática da cidade
1. Conteúdo mínimo do Plano Diretor
Diagnóstico
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Curitiba (art. 148), o Estatuto da Cidade e a
Constituição Federal, o Plano Diretor deve disciplinar o uso e ocupação do solo, o regime jurídico da
função social da propriedade urbana, os instrumentos urbanísticos, e as políticas de moradia,
mobilidade, meio ambiente, entre outras.
Atualmente, a lei do Plano Diretor de Curitiba, nº 2828/66 complementada pela lei nº 11.266/2004,
contém diretrizes gerais importantes, mas com baixo grau de autoaplicabilidade. Os mapas anexos
à lei do Plano Diretor são caracterizados como representações esquemáticas das diretrizes, ou seja,
não são mapas de caráter operacional. Desta forma, a gestão urbana, e seu conteúdo mínimo,
dependem da regulamentação instrumental, que pode ser encontrada na lei de zoneamento, nº
9.800/00, e nas leis 9.801, 9.802, 9.803, 9.804, 9.805 e 9.806, todas do ano 2000.
Nota-se, portanto, que apesar da revisão do Plano Diretor de Curitiba realizada no ano de 2004,
seus instrumentos e normas operacionais não foram submetidos à revisão, pois o conteúdo geral
das leis regulamentares ainda é do ano 2.000.
Com efeito, deve-se evitar que a revisão do Plano Diretor fique restrita à Lei 11.266/2004.
Defendemos que sejam feitos esforços para que esta lei ganhe normas autoaplicáveis, e que seja
adotado o conteúdo mínimo previsto pela Lei Orgânica. Quanto às normas regulamentares,
defendemos que sejam aprovadas na forma de lei, revisadas conforme o Plano Diretor e
submetidas ao mesmo processo participativo.
Proposta:
O atual plano diretor precisa ser aperfeiçoado, para que a lei não seja genérica e esvaziada de
aplicabilidade.
A regulamentação do plano diretor – tal como os planos setoriais – deve ser aprovada por lei
municipal e, mesmo que sejam necessárias leis específicas, toda a legislação referente ao plano
diretor e sua regulamentação deve ser submetida ao processo participativo adotado para o plano
diretor.
Também devem ser previstas regras específicas para a revisão e as alterações do plano diretor e
das normas regulamentares.
Para tanto, é necessário que se dê cumprimento ao art. 87 da atual lei do Plano Diretor, e, ainda,
que se acrescente ao Plano Diretor normas regulamentares.
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Texto de lei
Art. 87 (...)
Inclusão do §3º. Os projetos de legislação urbanística previstos neste artigo deverão ser submetidos
ao mesmo processo participativo adotado para a revisão da lei do plano diretor.
Art. 88. (...)
Modificação do §1º (antigo parágrafo único). Os Planos indicados neste artigo deverão assegurar a
participação direta da população e de associações representativas de vários segmentos da
comunidade, e deverão ser submetidos ao mesmo processo participativo adotado para a revisão da
lei do plano diretor.
Inclusão do §2º do art. 88: Os planos indicados neste artigo deverão ser encaminhados à Câmara
Municipal para discussão e aprovação na forma de lei.

2. Obras na cidade e o Plano Diretor
Diagnóstico
Diversos projetos urbanos têm sido elaborados e executados sem terem sido discutidos no Plano
Diretor. A Linha Verde, as obras da Copa do Mundo e o Metrô não constam do planejamento da
cidade, seja porque o plano diretor é muito genérico, seja porque as obras são discutidas e
aprovadas por interesses específicos desconectados do plano geral da cidade.
Esta situação prejudica o processo participativo sobre a gestão urbana, já que algumas obras de
caráter estruturante, e grandes projetos urbanos, são executados após pouca discussão ou sem
nenhum tipo de participação popular, descumprindo a norma de que o planejamento urbano deve
ser submetido à participação popular.
Proposta:
A discussão sobre os orçamentos e licenciamentos para as obras deve ser vinculada à discussão do
planejamento urbano, e submetida ao Conselho da Cidade. Projetos especiais deverão ser previstos
no plano diretor, e submetidos ao processo participativo da gestão democrática da cidade, antes de
serem executados.
Texto de lei
Art. 3º (...)
Inclusão do § 1º-A. Obras e intervenções urbanas com orçamento superior a R$ 50 milhões não
poderão ser incluídas nas leis orçamentárias se não estiverem propostas nos mapas anexos ao
Plano Diretor, salvo se submetidas à apreciação pelo Conselho da Cidade, que deverá deliberar
sobre o processo participativo necessário para sua aprovação.
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3. Portal público da gestão urbana
Diagnóstico
As exigências legais por transparência na gestão pública obrigaram a administração pública a
disponibilizar diversas informações de interesse da coletividade, especialmente as informações
sobre o orçamento. Além destas informações, o município Curitiba disponibiliza dados sociais e
geográficos no portal ”Curitiba em Dados” que, entretanto, poderia ser aperfeiçoado para
disponibilizar informações que ainda não são facilmente encontradas pelos cidadãos.
Informações referentes aos limites permitidos para a construção, aos licenciamentos em
tramitação, às questões fundiárias e às obras públicas deveriam ser disponibilizadas à população
em um portal especializado na transparência de informações sobre a gestão urbana do Município.
Proposta
Criação de um portal público (ou aperfeiçoamento do portal “Curitiba em Dados”) para
disponibilizar informações sobre vazios urbanos, números das negociações de potencial
construtivo, o patrimônio histórico, grandes empreendimentos, grandes projetos urbanos e
operações consorciadas.
Texto de lei
Art. 48. erá assegurada a participação direta da população (...)
Inclusão do inciso VI – Portal público da transparência na gestão urbana.
4. CONCITIBA pra valer
Diagnóstico
A gestão urbana de Curitiba é realizada com o apoio do Conselho da Cidade de Curitiba –
CONCITIBA, e do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU. Ocorre que, em virtude da distribuição
de competências, o CONCITIBA tem-se revelado um espaço dedicado a apresentações e palestras
de projetos da Prefeitura, mas tem ficado alheio a algumas discussões relevantes para a gestão
urbana, como o julgamento de questões referentes à matéria urbanística, que é de competência do
CMU.
A distinção de competências se dá pela lei 7.671/91 (art. 26, parágrafo único), que institui o CMU, e
o art. 49 da lei do Plano Diretor, combinado com a Lei 12.579/07, que criam o CONCITIBA. A atual
composição do CMU é definida pelo Decreto 1281/2013, e o CONCITIBA tem sua composição
definida por lei.
Os dois conselhos também têm diferenças importantes quanto à composição: o CONCITIBA tem
composição definida por lei municipal, e seus membros são eleitos pela sociedade na Conferência
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da Cidade, enquanto o CMU tem composição definida por decreto. Consideramos que é
desnecessário manter dois conselhos para a realização destas atividades.
Proposta
A unificação do CONCITIBA e do CMU, sob o formato do CONCITIBA, com membros eleitos pela
sociedade. As competências do CMU devem ser transferidas ao CONCITIBA, na forma prevista pelo
Plano Diretor.
Texto de lei
Art. 49 (...)
Inclusão dos incisos:
VII - julgar questões referentes à matéria urbanística;
VIII - analisar e deliberar para formulação da política urbana municipal;
IX - analisar questões relativas à aplicação do Plano Diretor;
X - debater e propor diretrizes para áreas públicas municipais;
XI - propor resoluções sobre questões postas ao Conselho em caso de reiteradas decisões sobre o
assunto, desde que, não infrinjam dispositivo legal.
Inclusão do Art. 90-B. No prazo máximo de 1 (um) ano, deverá ser encaminhado à Câmara
Municipal o projeto de lei para a regulamentação do órgão colegiado municipal de política urbana,
com vistas à incorporação das funções do Conselho Municipal de Urbanismo.
Parágrafo único. A regulamentação do órgão colegiado municipal de política urbana, quando
aprovada, extinguirá o Conselho Municipal de Urbanismo, com vistas à unificação das competências
no conselho previsto pelo plano diretor.

B. Moradia
1. Regularização fundiária não onerosa
Diagnóstico
A cidade de Curitiba tem mais de 340 ocupações irregulares, onde vivem mais de 60 mil famílias.
Diversas ocupações irregulares já existem há mais de 30 anos. Durante esse período, diversas
comunidades já se urbanizaram e se consolidaram, mas ainda não tiveram acesso à regularização
jurídica e a algumas melhorias necessárias. Com a atual legislação federal, os municípios dispõem
de muitos instrumentos eficazes para a regularização fundiária, com baixo ou nenhum custo, que
precisam ser aplicados em Curitiba com base no princípio da não onerosidade.
É preciso que sejam adotados instrumentos que facilitem a regularização fundiária destas
comunidades que, em geral, possuem características próprias quanto à dimensão dos lotes e à
largura das vias. A legislação urbanística deve admitir a flexibilização de parâmetros para assegurar
a permanência das famílias no local em que vivem.
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Além disso, a simplificação dos processos de regularização fundiária deve prever a não-onerosidade
das medidas, uma vez que a cobrança de valores no processo de regularização pode resultar na
expulsão de famílias que não dispõem dos recursos necessários para permanecer. A legislação
federal assegura a gratuidade em diversos atos integrantes do processo de regularização fundiária.
Proposta
Adotar a regularização fundiária não onerosa (gratuita) para os moradores. Assegurar a
regularização fundiária de todas as ocupações irregulares identificadas pelo Município, priorizando
a permanência das comunidades no local em que vivem. Realizar a regularização fundiária por meio
de órgão da administração direta, criada na forma de coordenação ou de secretaria. Adotar o
Estudo Técnico previsto pelo art. 54 da Lei 11.977/2009 para a regularização fundiária em APPs,
faixas de drenagem e outras áreas demarcadas, para priorizar a permanência dos moradores.
Texto de lei
Criação de uma nova seção dentro do capítulo da Habitação, denominada “DA REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL”.
Inclusão do Art. 27-A: Deverá ser instituída a Política Municipal de Regularização Fundiária, na
forma do disposto na Lei Federal 11.977 de 07 de julho de 2009, e demais normas aplicáveis.
§1º. São diretrizes da Política Municipal de Regularização Fundiária de Interesse Social:
I – ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com prioridade para sua
permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das
condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental;
II – articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de saneamento básico e
de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as iniciativas públicas e privadas,
voltadas à integração social e à geração de emprego e renda;
III - promoção da realocação somente quando não for possível assegurar a permanência pelo
advento de situação de risco comprovado para as famílias, observando a necessidade de
participação da população afetada em todo o processo de remoção e reassentamento, priorizando
o reassentamento das famílias dentro de um raio de 2 km;
IV – A realocação, quando inevitável, deve ser precedida da elaboração de Plano de
Reassentamento e Medidas Compensatórias que assegure que as famílias afetadas tenham acesso
a condições de habitabilidade mínimas ou superiores, nunca em condições inferiores à da situação
anterior;
V – Estabelecer critérios para a regularização fundiária de interesse social em Áreas de Preservação
Permanente inseridas em área urbana consolidada, nos termos da Lei Federal nº 11.977 de 07 de
Julho de 2009 e art. 54, § 1º;
VI - promover assistência técnica e jurídica, gratuita, para a comunidade de ocupações irregulares
de interesse social, visando à regularização da ocupação;
VII – Sem prejuízo de outros instrumentos, consideram-se instrumentos da regularização fundiária:
a) instituição de zonas especiais de interesse social;
b) concessão de direito real de uso;
c) concessão de uso especial para fins de moradia;
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d) usucapião especial de imóvel urbano;
e) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;
f) legitimação de posse; e
g) doação.
§2º. Todos os assentamentos irregulares urbanos de interesse social da cidade de Curitiba que
atendam aos requisitos da Lei Federal nº 11.977/2009 serão beneficiados pela regularização
fundiária de interesse social em caráter integralmente gratuito, a ser promovida pelo Município,
por sua administração direta ou indireta.
§3º Serão beneficiados pela gratuidade prevista no parágrafo anterior todos os assentamentos que
tenham sido objeto dos contratos declarados nulos pela sentença proferida nos autos nº
38.910/0000 da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba, publicada no Diário da Justiça
do Estado do Paraná em 14 de março de 2006.
§4º. Consideram-se situados em ZEIS, para os fins do art. 47, inciso VII, alínea “b”, da Lei Federal nº
11.977/2009, todos os imóveis que, de acordo com o zoneamento municipal, estejam situados em
SEHIS, ZEIS e outras zonas de interesse social análogas instituídas pelas normas urbanísticas de
Curitiba.
Art. 27-B. Será admitida a regularização simplificada de edificações, desde que atendidos critérios
básicos de habitabilidade, segurança e estabilidade das construções a serem definidos por decreto,
no caso de edificações construídas em desacordo com os parâmetros do zoneamento até 31 de
dezembro de 2013.
Inclusão do Art. 87-A. No prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir da aprovação da revisão
do Plano Diretor, o Município deverá apresentar à Câmara de Vereadores, para aprovação na forma
de lei, a Política Municipal de Regularização Fundiária, vinculada ao Plano Setorial de Habitação de
Interesse Social, que deverá ser elaborada com a participação dos moradores dos assentamentos
irregulares e assistentes técnicos, garantida a regularização fundiária de todos os assentamentos
irregulares urbanos de interesse social da cidade de Curitiba.
Art. 17. (...)
Reformular o inciso II - promover a continuidade ao sistema viário por meio de diretrizes de
arruamento a serem implantadas e integradas ao sistema viário oficial, respeitadas as exceções nas
áreas de urbanização incompleta, para a adequação do sistema viário com o menor impacto sobre
as moradias;
2. Reservar parte dos recursos municipais para a moradia
Diagnóstico
Atualmente, a maior parte dos recursos investidos em habitação pelo Município de Curitiba resulta
de transferências governamentais de origem federal. Nestes investimentos, o Município participa
com contrapartidas minoritárias, que são exigidas para a destinação de recursos por parte dos
órgãos federais.
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A reserva de recursos públicos para a moradia é fundamental para assegurar que o município adote
políticas permanentes em moradia, com recursos próprios. Uma medida desta natureza
proporcionaria maior volume de recursos próprios para a execução de políticas municipais.
Proposta
Com base na PEC 285/2008, que tramita no Congresso Nacional, foi elaborada a proposta de
destinação de, pelo menos, 1% dos recursos municipais de origens específicas para a moradia.
Trata-se da reserva de recursos livres do Município para esta finalidade.
Texto de lei
Art. 26. (...)
Incluir inciso XII. Destinar anualmente ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, pelo
menos, 1% (um por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, da Constituição Federal.
3. Moradia popular em áreas centrais e próximas a terminais de ônibus
Diagnóstico
A política habitacional têm enfrentado obstáculos quanto ao preço da terra, que tem encarecido e
dificultado a aquisição de imóveis para a construção de habitações. O Município pode controlar o
preço da terra por meio de políticas de zoneamento e com a adoção de instrumentos da política
urbana. Entre as políticas de zoneamento, destacam-se as zonas especiais de interesse social.
As zonas especiais de interesse social podem ser demarcadas em vazios urbanos destinados à
produção de habitação de interesse social. Esta medida contribui para o controle do preço da terra
e a democratização do acesso à moradia. A escolha de terrenos destinados à demarcação de ZEIS
deve priorizar áreas bem servidas com infraestrutura, com acesso ao transporte coletivo, tais como
os eixos estruturais, os terminais de transporte e as áreas centrais.
Proposta
Demarcar ZEIS destinadas à produção de moradias em vazios urbanos identificados ao longo dos
eixos estruturais, terminais de transporte e áreas centrais.
Texto de lei
Art. 27. (...)
Modificar inciso III. Instituir zonas especiais de interesse social:
a) Destinadas à produção habitacional, envolvendo o entorno dos terminais de transporte, eixos
estruturais, áreas infraestruturadas e áreas centrais;
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b) Destinadas à regularização fundiária, envolvendo as ocupações irregulares e demais
assentamentos irregulares de interesse social contidos no mapeamento atualizado do Município.
4. Política habitacional deve ser realizada pela administração direta
Diagnóstico
A atual política habitacional em Curitiba é concentrada em uma empresa de economia mista,
denominada Companhia de Habitação Popular de Curitiba – COHAB-CT, que tem apresentado
problemas de desempenho e de prioridades. As atividades da empresa se submetem ao princípio
do retorno dos investimentos realizados, ou seja, do lucro, o que é incompatível com a execução da
política para as camadas de mais baixa renda, que acabam ficando fora das prioridades. Além disso,
a adoção de outras formas de política habitacional, como o aluguel social e a regularização
fundiária com permanência e garantia de direitos, não são adotadas pela companhia em virtude da
potencial ausência de retorno financeiro (lucro).
Proposta
Realizar a política habitacional por meio de um órgão da administração direta do município
(Secretaria), com capacidade de planejamento e execução. Ampliar e priorizar a produção de
moradias para o atendimento às faixas de renda mais baixas. Diversificar a oferta de política
habitacionais, contemplando o aluguel social e a regularização fundiária plena e gratuita. Intervir
nos vazios urbanos para a destinação de áreas para a habitação de interesse social. Para a
realização das propostas, sugerimos a reformulação dos arts. 26 e 27 do atual Plano Diretor.
Texto de lei
Art. 27(...)
Revogação do inciso XII - buscar a autossuficiência interna dos programas habitacionais,
propiciando o retorno dos recursos aplicados, respeitadas as condições socioeconômicas das
famílias beneficiadas.
Modificação do art. 85: A implantação da política municipal de Habitação de Interesse Social será
de responsabilidade da Administração Municipal, respeitadas as atribuições dos órgãos e
secretarias municipais.
Nova redação do Art. 26. São diretrizes gerais da política municipal de habitação:
I - assegurar a integração da política municipal de habitação com as demais políticas públicas, em
especial as de desenvolvimento urbano, de mobilidade, de geração de emprego e renda, sociais e
ambientais;
II - Atuar de forma integrada com as demais políticas habitacionais dos municípios da Região
Metropolitana de Curitiba;
III - promover a ocupação do território urbano de forma harmônica, com áreas diversificadas e
integradas ao ambiente natural;
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IV - promover o cumprimento da função social da terra urbana respeitando o meio ambiente, em
consonância com o disposto na Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade e neste Plano
Diretor;
V - viabilizar a regularização fundiária, a produção de lotes urbanizados e de novas moradias, com
vistas à redução do déficit habitacional e ao atendimento da demanda constituída por novas
famílias;
VI - estimular a participação da iniciativa privada na produção de moradias, em especial as de
interesse social;
VII - Aprimorar a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas para as
edificações, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades
de moradia, sem prejuízo das condições adequadas à habitabilidade e ao meio ambiente;
VIII - Revisar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;
IX - A regularização fundiária deverá garantir a ampliação do acesso à terra urbanizada pela
população de baixa renda, com prioridade para sua permanência na área ocupada;
X- Implementar uma política municipal de prevenção e medição de conflitos fundiários coletivos;
XI – Instituir um Programa Municipal de Aluguel Social;
XII – Destinar anualmente ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, pelo menos, 1%
(um por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos
de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, da Constituição Federal.
Art. 27. São diretrizes gerais da política municipal de habitação de interesse social:
I - diversificar as tipologias e as modalidades de acesso à moradia, adequando o atendimento às
características sócio-econômicas das famílias beneficiadas;
II - Estabelecer normas especiais de urbanização, de uso e ocupação do solo e de edificações para
produção de habitação de interesse social, respeitadas a situação sócio-econômica da população e
as normas ambientais, em convergência com programas de habitação vigentes;
III - produzir e incentivar a produção de moradias e lotes urbanizados destinados ao atendimento
de famílias de menor renda;
IV - permitir o parcelamento e ocupação do solo de interesse social com parâmetros diferenciados,
como forma de incentivo à participação da iniciativa privada na produção de habitação para as
famílias de menor renda;
V - promover melhores condições de habitabilidade às moradias já existentes, tais como
salubridade, segurança, infra-estrutura e acesso aos serviços e equipamentos urbanos;
VI - Promover assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda;
VII - promover a melhoria da capacidade de gestão dos planos, programas e projetos habitacionais
de interesse social;
Parágrafo único. para os fins desta lei, compreende-se como moradia adequada aquela que garanta
segurança jurídica da posse, disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos,
custo acessível, habitabilidade, não discriminação e priorização de grupos vulneráveis, localização
adequada e adequação cultural;
VIII - instituir o programa municipal de aluguel social, priorizando o benefício do aluguel social
como parte da política municipal de habitação de interesse social, bem como medida transitória
para situações de reassentamento, requalificação e reurbanização;
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IX – instituir mecanismos de contrapartida social prestada pelos empreendedores, na forma de
produção de habitação de interesse social em quantidade a ser calculada na proporção do número
de unidades produzidas em novos empreendimentos, devendo ser, a contrapartida em habitações,
produzida pelos próprios empreendedores em áreas próximas ao empreendimento, em
conformidade com a NBR/ABNT 15.575/2013 para todas as unidades construídas.
X – garantir a participação da sociedade civil na elaboração, implementação e gestão da política
municipal da habitação de interesse social.
5. Contrapartida social obrigatória para os empreendimentos imobiliários
Diagnóstico
Os empreendimentos de mercado devem contribuir com a política habitacional por meio do
estabelecimento de cotas de solidariedade, por meio das quais o empreendedor, ao fazer uso de
instrumentos específicos tais como o potencial construtivo, deverá produzir habitações de
interesse social em número a ser estabelecido na legislação, proporcional às unidades de mercado
produzidas e em localização próxima ao empreendimento.
Proposta
Instituir mecanismos de contrapartida social prestada pelos empreendedores, na forma de
produção de habitação de interesse social em quantidade a ser calculada na proporção do número
de unidades produzidas em novos empreendimentos, devendo ser, a contrapartida em habitações,
produzida pelos próprios empreendedores em áreas próximas ao empreendimento.
Texto de lei
Art. 27. (...)
IX – instituir mecanismos de contrapartida social prestada pelos empreendedores, na forma de
produção de habitação de interesse social em quantidade a ser calculada na proporção do número
de unidades produzidas em novos empreendimentos, devendo ser, a contrapartida em habitações,
produzida pelos próprios empreendedores em áreas próximas ao empreendimento, em
conformidade com a NBR/ABNT 15.575/2013 para todas as unidades construídas.

C. Mobilidade
1. Bilhete único mensal
Diagnóstico
Os usuários frequentes do transporte coletivo contribuem de forma significativa para o
funcionamento do sistema e para a mobilidade da cidade. É preciso incentivar que os cidadãos se
tornem usuários frequentes do sistema, instituindo mecanismos de bônus pela opção pelo
transporte coletivo. Uma das formas de se estabelecer este tipo de incentivo é a criação de uma
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tarifa favorável ao uso mensal: o bilhete único mensal. Esta medida institui um teto de despesas do
usuário com o transporte coletivo.
Proposta
Instituir o bilhete único temporal, pelo menos nas seguintes modalidades: integração de duas
horas, diário, semanal e mensal.
Texto de lei
Art. 15. (...)
Inserir inciso XII. Instituir a integração temporal no transporte coletivo, por meio da adoção do
bilhete único com integração temporal de duas horas, diário, semanal e mensal.
2. Ciclovias ao longo dos eixos estruturais
Diagnóstico
Os eixos estruturais conduziram e conduzem o desenvolvimento da cidade. Ao longo dos eixos, o
zoneamento é diferenciado e há maior acesso à infraestrutura. Os eixos estruturais se caracterizam
pelo uso diversificado, ao contemplarem as canaletas de ônibus e as vias para os carros. Entretanto,
não há previsão de estrutura para os ciclistas nas estruturais.
Proposta
Ao longo das vias lentas, que margeiam as vias exclusivas para os ônibus, é necessária a instalação
de estrutura que favoreça a ciclomobilidade, com segurança para o ciclista.
Texto de lei
Art. 13 (...)
Modificar inciso I - eixos estruturais - principais eixos viários de crescimento e adensamento da
cidade, constituído preferencialmente por um sistema trinário de vias para o sistema de transporte
coletivo, o tráfego de fluxo contínuo e o trafego local, com a reserva de ciclofaixas ao longo das vias
lentas;
Art. 15. (...)
Modificar inciso I. priorizar no espaço viário o transporte coletivo em relação ao transporte
individual, e assegurar a reserva de ciclofaixas ao longo das vias lentas dos eixos estruturais.
3. Controle social e participação popular na gestão do transporte coletivo
Diagnóstico
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A gestão do transporte público de Curitiba há muito tempo se mostra desgastada. Desde a década
de 1980 não haviam sido realizadas licitações, estando, desde então, as mesmas empresas
administrando o serviço.
O Conselho Municipal de Transporte (COMUT-CT) e o Conselho de Administração da URBS devem
garantir a participação da sociedade. O COMUT-CT foi instalado em 2009 e tem caráter meramente
consultivo – ou seja, não pode tomar decisões que efetivamente influenciem na gestão do
transporte público. Além disso, como se pode perceber de leitura do Decreto Nº 397/09, que
instituiu o COMUT-CT, apenas uma das 10 cadeiras do Conselho pertence, de fato, à sociedade civil.
Por outro lado, o Conselho de Administração da Urbs também não garante o controle social pela
participação direta da sociedade.
Proposta
Criação de órgão de pesquisa municipal para a formulação de indicadores de qualidade e eficiência
para a avaliação do sistema de transporte e definição de parâmetros para as tarifas.
Controle social na gestão do transporte coletivo de Curitiba e Região Metropolitana.
Participação do movimento sindical, popular e estudantil no Conselho Municipal de Transporte e no
Conselho de Administração da URBS.
Texto de lei
Art. 15. (...)
Modificar inciso XI - instituir o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado,
assegurando o controle social na gestão do transporte coletivo.
Inserir inciso XIII. Instituir órgão de pesquisa municipal para a formulação de indicadores de
qualidade e eficiência para a avaliação do sistema de transporte e definição de parâmetros para as
tarifas.
4. Integração plena dos meios de transporte
Diagnóstico
Uma política pública que compreende a mobilidade como direito deve ajustar os investimentos
públicos de forma a garantir que todos tenham a mesma possibilidade de acesso a bens e serviços
públicos, ou seja, que todos habitantes da cidade tenham a mesma qualidade de vida.
Proposta
Disponibilizar estacionamento de bicicletas nos terminais de ônibus, e permitir o transporte de
bicicletas dentro dos ônibus.
Ofertar sistema público de bicicletas integrado à rede de transporte coletivo.
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Ofertar estacionamentos de veículos individuais nos terminais de ônibus e próximos aos pontos de
ônibus ou estações-tubo, para possibilitar a integração entre o carro e o ônibus.
Texto de lei
Art. 15. (...)
Inserir inciso XIV – Promover medidas para assegurar a integração intermodal do transporte de
pessoas.
5. Calçadas públicas
Diagnóstico
Os milhares de quilômetros de vias urbanas da cidade de Curitiba apresentam vários problemas de
acessibilidade, dentre eles a falta de calçadas devidamente implantadas, padronizadas e
qualificadas.
A falta de padronização e qualificação das calçadas existentes representa um grave empecilho à
circulação de pessoas, e não apenas das pessoas com deficiência. Buracos, desníveis e ausência de
qualquer revestimento em várias partes tornam as calçadas lugares propícios para acidentes com
pedestres.
Além disso, as calçadas fazem parte da composição da via pública, devendo ser acessíveis a todos.
Mesmo diante destas características, ainda prevalece o entendimento na administração pública de
que a responsabilidade pelas calçadas é dos proprietários, o que apenas reforça a situação de
abandono destes espaços, pois muitos proprietários não possuem condições de resolver os
problemas destas estruturas.
Proposta
Reconhecer a calçada como um recurso público, cuja manutenção deve ser de responsabilidade do
Município.
Texto de lei
Art. 17 (...)
Inserir inciso IX – implantar e manter as calçadas em todo o sistema viário municipal, conforme
prazos e metas a serem estabelecidos em plano específico
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D. Instrumentos
1. Tributação progressiva e monitoramento imobiliário
Diagnóstico
A Constituição Federal e o Estatuto da Cidade instituíram e regulamentaram o IPTU progressivo e
outros mecanismos para o controle da função social da propriedade urbana, que dependem de
recepção pelo Plano Diretor para que possam ter eficácia.
Proposta
Definição de estratégia e critérios objetivos para demarcar, notificar e monitorar imóveis que não
cumprem a função social, em especial, localizados no centro, bairros contíguos ao centro, nos
principais eixos de estruturação urbana e de transporte coletivo com vistas a otimizar o
investimento publico realizado historicamente nestas localidades.
2. Direito de preempção para mobilidade, equipamentos e habitação de interesse social
Diagnóstico
O direito de preempção permite que o município exerça o direito de preferência na aquisição de
terrenos localizados em área delimitada por lei. Desta forma, o município poderá adquirir imóveis
em áreas destinadas para determinadas políticas.
Proposta
Determinar o direito de preempção sobre (i) terrenos de interesse público destinados a
implantação de eixos de circulação cicloviária, transporte coletivo e equipamentos comunitários (de
lazer, esporte, cultura, educação, saúde, assistência social, etc.), com base em plano municipal de
investimento e expansão da rede de equipamentos setoriais e (ii) terrenos em situação de conflito
fundiário e terrenos confrontantes com ocupações irregulares, para acelerar os processos de
regularização fundiária.
3. EIV e o controle social de empreendimentos de impacto
Diagnóstico
O Estudo de Impacto de Vizinhança, previsto pela legislação federal, foi instituído no município de
Curitiba pelo Plano Diretor de 2004. Entretanto, sua aplicabilidade ainda depende de
regulamentação quanto aos procedimentos e aos empreendimentos que estão sujeitos ao EIV.
Proposta
Incluir no processo de aprovação do EIV a deliberação do CONCITIBA, após consulta pública
realizada com divulgação prévia, em boletim virtual e público, do processo e estudos vinculados ao
empreendimento em questão.
Incluir na lista de empreendimentos geradores de impacto todas as obras publicas que
comprometam acima de 1% da receita corrente de tributos municipais.
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Texto de lei
Art. 78 (...)
Incluir Parágrafo único. Todas as obras publicas que comprometam acima de 1% da receita corrente
de tributos municipais deverão realizar Estudo de Impacto de Vizinhança.
Art. 80 (...)
Incluir §2º O EIV deverá ser submetido à apreciação e aprovação do órgão colegiado municipal de
política urbana.
4. Coeficiente de aproveitamento básico igual a 1
Diagnóstico
Os instrumentos da outorga onerosa do potencial construtivo (solo criado), da transferência do
potencial construtivo e outros mecanismos de comercialização de potencial construtivo, partem do
princípio do coeficiente de aproveitamento básico igual a 1, isto é, que todo o proprietário de terra
teria direito ao mesmo coeficiente de aproveitamento básico, igual a 1. Adotada esta premissa,
qualquer coeficiente adicional deverá ser adquirido, por meio de um dos instrumentos de aquisição
de potencial construtivo. Atualmente, o município adota a premissa da diversidade de coeficientes
de aproveitamento básico, de modo que, em algumas partes da cidade, o proprietário pode edificar
mais do que o coeficiente 1 sem precisar adquirir potencial construtivo adicional.
A opção pelo princípio do coeficiente de aproveitamento básico igual a 1 baseia-se a ideia de
isonomia entre os proprietários, para prevenir favorecimentos. Além disso, o coeficiente de
aproveitamento básico igual a 1 permite o aumento da arrecadação de recursos por meio do
instrumento do solo criado.
Proposta
Adotar o coeficiente de aproveitamento básico igual a 1 em todo o território municipal, salvo nos
casos em que o zoneamento preveja coeficiente inferior a 1. Qualquer permissão de edificação
acima do coeficiente de aproveitamento básico igual a 1 somente será permitida mediante a
aquisição de potencial construtivo, em locais adequadamente servidos de infraestrutura, e limitada
ao coeficiente de aproveitamento máximo.
Texto de lei
Incluir Art. 59-A. Todo aproveitamento superior a 1 (um) somente será autorizado mediante a
aquisição de potencial construtivo.
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