Semana Técnica de Desburocratização
AGILIZA LONDRINA

Foto: Wilson Vieira

Projeto de Lei – Introduz alterações na Lei nº. 11.672/2012
-

Necessidade de autorização legislativa para
aprovação de loteamentos;
Percentuais de áreas públicas.
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Comissão Permanente
• Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Londrina – IPPUL;
• Instituto de Desenvolvimento de Londrina – IDEL;
• Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação –
SMOP;
• Secretaria Municipal do Ambiente – SEMA;
• Secretaria Municipal de Fazenda – SMF;
• Secretaria Municipal de Governo - SMG.

Comissão Permanente de Revisão e
Desburocratização dos Processos e
Procedimentos Administrativos

METODOLOGIA DE TRABALHO

COMO?
QUANDO?
QUEM?

LEI Nº 11.672, DE 24 DE JULHO DE 2012
SÚMULA: Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no
Município de Londrina e dá outras providências
Art. 24. De posse de toda documentação exigida, o Poder Público tem o prazo de 90
(noventa) dias para se pronunciar sobre o Licenciamento Urbanístico.
[...]
§ 3º Os empreendimentos com área superior a 120.000,00 m² somente poderão obter
licenciamento urbanístico após autorização legislativa.

Art. 48. A maior dimensão das quadras não poderá ser superior a 250,00m (duzentos
e cinquenta metros), exceto as quadras com datas maiores que 15.000m² (quinze mil
metros quadrados) lindeiras a rios, ao longo de rodovias, vias expressas, vias arteriais
e estruturais, áreas industriais e outras barreiras onde o limite máximo será definido na
expedição de diretrizes.
Parágrafo único. São permitidos, empreendimentos de uso misto na área do
Município de Londrina, que possuam área loteável superior a 1.500,00m² (um mil e
quinhentos metros quadrados), desde que submetidos a Estudo de Impacto de
Vizinhança - EIV e aprovados por lei municipal específica.

Levantamento de Dados

Área total dos Loteamentos Urbanos aprovados
(2012 a 2016).

45% dos loteamentos
ÁREA MÉDIA 169.470,23M²

Loteamentos de Uso Misto

Modalidade/Uso dos Loteamentos Urbanos
aprovados (2012 a 2016)

Tempo de Tramitação

TOTAL DE
DIAS EM
TRÂMITE

Nº DA LEI

TIPO DE LOTEAMENTO

ÁREA (M²)

12.015, de 10 de janeiro de 2014

PMCMV - Executivo Mun.

121.000,00 m2

31

12.092, de 26 de junho de 2014

PMCMV - Executivo Mun.

1.924.200 m²

111

12.096, de 26 de junho de 2014
12.125, de 21 de julho de 2014

456.837,14 m²
PMCMV - Executivo Mun.
Loteamento residencial

12.178, de 13 de outubro de 2014
12.286, de 5 de junho de 2015

111
363.000,00m²
130.451,85 m²

Loteamento comercial
Condomínio Fechado

12.477, de 22 de dezembro de 2016

254
130.599,77m²

108

157.300,00 m²
Lot. comercial - Executivo Mun.

12.486, de 3 de janeiro de 2017

408

53

Loteamento residencial
121.000,00m²

TEMPO MÉDIO DO TRÂMITE (EM DIAS)

125
150,12

Percentuais de Áreas Públicas
Lei 7.483/98
Art. 31. A percentagem de áreas da
gleba a ser passada para o domínio
público é de, no mínimo, 35% (trinta
e cinco por cento) do total a ser
parcelado.
§1º Do percentual de que trata este
artigo serão destinados, no mínimo:
I - 7% (sete por cento) para
espaços livres de uso público;
II - 3% (três por cento) para
implantação
de
equipamentos
comunitários ou de uso institucional.

Lei 11.672/12
Art. 39. A percentagem de áreas
a serem transferidas ao domínio
público deverá obedecer aos
seguintes critérios:
I - áreas maiores que 20.000,00m²
(vinte mil metros quadrados): 35%
(trinta e cinco por cento) do total
a ser parcelado; e
II - áreas iguais ou inferiores a
20.000,00m² (vinte mil metros
quadrados): 15% (quinze por cento)
do total a ser parcelado.

REDAÇÃO ORIGINAL PL 265/2010
Art. 40. As percentagens de áreas loteáveis a serem transferidas ao
domínio público são de, no mínimo, o arruamento necessário definido,
através de diretrizes expedidas pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL, mais 10% (dez por cento),
sendo 7% (sete por cento) para espaços livres de uso público e
3% (três por cento) para equipamentos comunitários ou de uso
institucional.

LEI FEDERAL 6.766/79
Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes
requisitos:
I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de
uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista
pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se
situem.

1.361,81m²

4.305,04m²

3.918,00m²

6.334,90m²

CADIL – COMISSÃO DE ANÁLISE DE DIRETRIZES DE
LOTEAMENTOS
SME
CMTU

IPPUL

A.M.S.

SMGP

SMAS

SEMA

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
Art. 39. Nos parcelamentos do solo para fins urbanos as áreas a serem transferidas

ao domínio público são compostas de, no mínimo:
I – 12% (doze por cento) de área edificável destinada à praça e área institucional,
definidas através de diretrizes expedidas pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Londrina – IPPUL.
II – sistema viário definido através de diretrizes expedidas pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL;

III – setores especiais de fundos de vale, se houver.
Parágrafo Único. Para fins de aplicação do inciso I, os loteamentos deverão,
necessariamente, garantir uma percentual mínimo de áreas públicas destinadas ao

sistema de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem
como às praças.
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