Introdução

Cada tema traz informações sobre seus programas,
projetos e ações (Diretrizes e Estratégias) além da sua

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de

localização prioritária entre as diversas regiões da zona

Londrina

urbana e da zona rural de Londrina (Macrozonas).

(IPPUL)

apresenta

a

SÍNTESE

DAS

DIRETRIZES E MACROZONAS aprovadas durante os
eventos participativos da revisão do PDML. Esta

É uma forma mais direta e acessível de conhecer a

SÍNTESE é um resumo das propostas do Plano Diretor

minuta da Lei Geral do Plano Diretor que será enviada à

dividido nos seguintes temas:

Câmara Municipal de Londrina e que definirá os rumos

• “Emprego e Desenvolvimento Econômico”

do município até 2028.

• “Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”
• “Habitação”

É necessário lembrar que as leis específicas tais como

• “Transporte e Trânsito”

do zoneamento e sistema viário, serão revisadas

• “Gestão”

posteriormente.
Acesse website do IPPUL http://ippul.londrina.pr.gov.br e
obtenha mais informações sobre o PDML.

Principais Objetivos das Macrozonas Rurais
1. MR-AC Macrozona Rural de Agricultura
Comercial (Maravilha, Irerê, Paiquerê):
desenvolvimento e escoamento da produção
agrícola, emprego.
- SDE Setor de Desenvolvimento
Econômico (Warta e entorno): vocação
para a industrialização, emprego,
desenvolvimento econômico.
- STL Setor de Turismo e Lazer (Limoeiro
e entorno): atividades de lazer e
agricultura familiar próximas da cidade.

2. MR-AD Macrozona Rural de Atividades
Diversificadas (Lerroville e Guaravera):
agricultura familiar, assistência técnica,
agroindustrialização
doméstica,
cadeias
produtivas da indústria ao longo da PR-445.
3. MR-CA Macrozona Rural de Controle
Ambiental (entorno da Mata dos Godoy):
proteger os mananciais de abastecimento,
incentivar o ecoturismo, controlar a ocupação
urbana distante da infraestrutura já instalada.

Principais Objetivos das Macrozonas Urbana
1. MU-C Macrozona Urbana de Consolidação (entono do
Centro): novas centralidades; uso residencial de alta
densidade, oferta de moradia; uso dos imóveis vagos públicos
e privados; racionalização dos transportes; valorizar a cultura.
- SAE Setor de Atividades Especializadas (centro
histórico expandido): serviços especializados de
atendimento regional na área da saúde, educação,
turismo, lazer e cultura, compras.

2. MU-OC Macrozona Urbana de Ocupação Controlada (note
e sul da cidade): melhorar infraestrutura, serviços públicos e
da paisagem urbana; incentivar comércio e serviços locais;
reduzir distâncias e a necessidade de deslocamento até o
centro da cidade.
3. MU-I Macrozona Urbana de Industrialização (pool de
combustíveis e entono): novos empreendimentos ao longo
das rodovias e da linha férrea; intercâmbio empresarial, de
tecnologia e conhecimento; assegurar o manancial de
abastecimento.
4. Macrozona Urbana de Uso Misto (MU-UM leste da cidade):
mesclar usos residencial, comercial e industrial não poluente;
serviços regionais e de logística; reduzir a necessidade de
deslocamento até o centro da cidade.
5. Sedes dos Distritos: apoio às atividades econômicas
desenvolvidas no entorno; fixação e atração da população.
- SCR Setor de Centralidade Rural (área urbana de
Irerê e Paiquerê): centro de serviços públicos na área
rural; reduzir a necessidade de deslocamento até a
cidade.

EMPREGO E
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

HABITAÇÃO

TRÂNSITO E
TRANSPORTE

GESTÃO

EMPREGO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

AGRICULTURA

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208
ART. 47. ESTIMULAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COM
INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS RURAIS







Recuperar as estradas rurais e promover a manutenção
periódica;
Instalação de indústrias não poluentes e ligadas à
tecnologia e ao agronegócio nas sedes dos Distritos e
ao longo das rodovias oficiais;
Incentivar a instalação de atividades de pesquisa e
tecnologia de apoio ao agronegócio ao longo das
rodovias oficiais;
Fiscalizar e responsabilizar os proprietários rurais que
não controlam o uso de agrotóxicos e não promovem o
manejo adequado do solo;

MR-AC – Macrozona Rural de Agricultura Comercial
MR-CA – Macrozona Rural de Controle Ambiental
MR-AD – Macrozona Rural de Atividades Diversificadas
SCR – Setor de Centralidade Rural
SDE – Setor de Desenvolvimento Econômico
STL – Setor de Turismo e Lazer

AGRICULTURA

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208
ART. 50. AGRICULTURA COMO FONTE DE TRABALHO,
EMPREGO E RENDA
•
•
•
•
•

Incentivar a agricultura familiar e os produtores de hortifrutigranjeiros;
Incentivar a criação de cooperativas para agregar valor aos produtos;
Garantir a assistência técnica à agricultura;
Estimular a indústria, comércio e serviço nas sedes dos Distritos;
Orientar esforços para permitir comércio, serviços e atividades
compatíveis com a Zona de Amortecimento da Mata dos Godoy;
• Promover ações para inserção do jovem no mercado de trabalho local
com ampliação da capacitação técnica;
• Incentivar parcerias para a disponibilização de cursos técnicos voltados
à profissionalização em atividades desenvolvidas no campo;
• Orientar boas práticas de manejo de solo, combatendo a prática das
queimadas e a aplicação de pesticidas por via aérea;
• Ampliar a cobertura dos serviços de telefonia e internet;
• Incentivar a formação de cooperativas de produtores agroecológicos.
• Implantar o programa municipal de aquisição de alimentos;
• Criar a rede “gastronomia sem quilômetros”, assegurando benefícios
tributários para comercializar apenas produtos agroecológicos locais.
MR-CA – Macrozona Rural de Controle Ambiental
MR-AD – Macrozona Rural de Atividades Diversificadas
STL – Setor de Turismo e Lazer

INDÚSTRIA

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208
ART. 52. CONSOLIDAR A VOCAÇÃO REGIONAL E SETORES ESTRATÉGICOS
• Elaborar um plano de desenvolvimento econômico sustentável;
• Instalação de grandes indústrias de baixo impacto ambiental e indústrias não poluentes
ligadas à tecnologia e ao agronegócio;
• Controlar o uso na Bacia do Ribeirão Jacutinga, fomentando indústrias secas e de baixo
potencial poluidor;
• Otimizar a ocupação de áreas com vocação industrial e promover maior diversidade de
usos (setor de logística e comércio atacadista);
• Estimular a criação de cursos técnicos profissionalizantes voltados para o setor da
agroindústria e agroecologia;
• Estimular a cadeia industrial têxtil e a produção local de confecções;
• Estimular as tendências estratégicas nas áreas de Agronegócio, Químicos, Materiais
Eletrometalmecânico;
• Fomentar a cooperação entre os atores relevantes dos setores estratégicos, aplicando os
conceitos de cidade inteligente;
• Promover e fomentar a melhoria e ampliação da estrutura logística viária (Contorno
Norte);
• Revisar a classificação do uso industrial e de apoio na legislação urbanística considerando
a adequação aos usos pré-existentes;
• Definir espaços de transição ou amortecimento entre as áreas industriais e residenciais
com atividades complementares;
• Definir espaços para a implantação de cemitérios;
• Fomentar a criação de unidades de tratamento e destinação final de resíduos industriais;
• Ampliar e aprimorar os Programas de Logística Reversa, de Controle de Grandes
Geradores de Resíduos e outros;
• Estimular a implantação de terminais de carga.
MU-I – Macrozona Urbana de Industrialização
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto
MR-AD – Macrozona Rural de Atividades Diversificadas
SDE – Setor de Desenvolvimento Econômico

INDÚSTRIA

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208
ART. 53. EMPRESAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO E
CIENTÍFICO

•
•
•

•
•
•

Incentivar a transferência de conhecimento e tecnologia
entre os diversos setores da economia;
Definir parâmetros urbanísticos específicos para a
implantação de centros de pesquisa;
Reforçar os mecanismos institucionais de ensaios,
certificação e controle de qualidade de produtos;
Proporcionar alternativas para execução de testes
tecnológicos;
Consolidar o Parque Tecnológico estruturando o
Tecnocentro;
Fomentar a cooperação entre os atores relevantes do
setor de tecnologia incentivando a criação de associações
e cooperativas.

MR-AD – Macrozona Rural de Atividades Diversificadas
SDE – Setor de Desenvolvimento Econômico
MU-I – Macrozona Urbana de Industrialização
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 60. COMÉRCIO LOCAL EM TODAS AS REGIÕES DA
CIDADE

•
•
•
•
•
•

Revisar a compatibilização da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) de forma a ampliar as
possibilidades locacionais;
Regulamentar os horários de funcionamento de
atividades noturnas;
Garantir a permanência de atividades pré-existentes na
revisão de parâmetros de uso e ocupação do solo;
Incentivar feiras e eventos, a associação do comércio
itinerante aos espaços de lazer, a criação de subcentros
comerciais de bairro;
Incentivar o comércio local e de suporte ao lazer junto às
vias marginais de fundos de vale;
Desenvolver hortas comunitárias em áreas públicas;

MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação
MU-OC – Macrozona Urbana de Ocupação Controlada
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 61. MICRO E PEQUENA INDÚSTRIA ARTICULADAS AO USO
RESIDENCIAL
• Revisar a compatibilização da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) com o zoneamento simplificando os parâmetros;
• Simplificar o licenciamento de indústrias de baixo impacto ambiental;
• Fomentar convênios com entidades de pesquisa, órgãos
governamentais e não-governamentais, entidades de classe e outros;
• Incentivar a criação de cooperativas e associações;
• Criar programa de inclusão de micro e pequenas indústrias ao crédito,
capacitação e acesso à informação;
• Implantar projetos de capacitação profissional e de apoio às
organizações de mulheres;
• Aprimorar e desburocratizar programa de compras municipais
contemplando micro e pequenas indústrias e empresas locais;
• Incentivar a diversificação e mescla de usos compatíveis, de modo a
equilibrar a distribuição da oferta de trabalho e emprego;
• Controlar e fiscalizar a disposição irregular de resíduos, fomentando a
criação de usinas de tratamento e transformação;
• Aprimorar e ampliar programas de coleta seletiva de resíduos sólidos,
garantindo a participação de catadores de materiais recicláveis.
MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação
MU-OC – Macrozona Urbana de Ocupação Controlada
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208
ART. 62. NOVAS CENTRALIDADES ECONÔMICAS
•
•
•

Consolidar a vocação da Avenida Saul Elkind como
centralidade da Região Norte e estimular novas vias
comerciais nos demais bairros;
Compatibilizar a implantação de comércio e serviço em
áreas residenciais, incluindo serviços noturnos;
Incentivar a instalação de novas empresas de alta
tecnologia e de baixo impacto ambiental.

MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 63. CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POLOS DE SERVIÇOS
REGIONAIS

•
•
•
•

•

Estimular atividades produtivas ao longo dos grandes vias
como eixos especializados nas áreas de educação,
pesquisa e comércio;
Estimular a coesão de atividades produtivas na área de
saúde;
Fomentar a instalação de centros de abastecimento e, de
logística;
Implementar política de preservação histórico-cultural da
região Central com a criação de corredor cultural;
Promover ações para melhorias do Calçadão da área
central.

MU-I – Macrozona Urbana de Industrialização
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto
SAE – Setor de Atividades Especializadas

MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ATIVIDADES PRODUTIVAS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 48. CONTROLAR A OCUPAÇÃO DE ÁREAS IMPRÓPRIAS À
URBANIZAÇÃO

•
•
•

•
•

Definição de usos na Zona de Amortecimento da Mata
dos Godoy;
Cumprir procedimentos e conceitos aplicáveis ao SISLEG –
Sistema de manutenção, recuperação e proteção da
reserva florestal legal;
Regulamentar os instrumentos de controle de ocupações
urbanas na zona rural em áreas menores que o módulo
mínimo;
Realizar programas, projetos e ações de controle das
ocupações em áreas ambientais ou de risco e dos
loteamentos irregulares;
Garantir a regulamentação dos instrumentos de
identificação, regularização fundiária de ocupações
urbanas na zona rural.

MR-AC – Macrozona Rural de Agricultura Comercial
MR-CA – Macrozona Rural de Controle Ambiental

ATIVIDADES PRODUTIVAS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 49. INCENTIVAR ECOTURISMO E O TURISMO
•

•
•
•

•
•
•
•

Fomentar a vocação turística da zona rural (zonas
gastronômicas);
Incentivar a realização de eventos na área rural;
Estruturar o Circuito Verde de integração das sedes dos
distritos rurais;
Estabelecer critérios para implantação de atividades
turísticas, recreativas e culturais na zona rural;
Incentivar o turismo na Zona de Amortecimento da Mata
dos Godoy;
Manejo de fauna, que vise redução de atropelamento de
animais;
Incentivar o turismo na Reserva do Apucaraninha;
Implementar linha de ônibus de Lerroville até a Reserva
Indígena.

MR-CA – Macrozona Rural de Controle Ambiental
MR-AD – Macrozona Rural de Atividades Diversificadas
STL – Setor de Turismo e Lazer

POLUIÇÃO

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208
ART. 51. CONTROLAR USO DE AGROTÓXICOS
•

•

•

Coibir e fiscalizar o uso de agrotóxicos e agricultura
transgênica;
Criar faixa de controle sanitário (cinturão verde) ao uso de
agrotóxicos ao redor do perímetro urbano da Sede e dos
Distritos e ao longo dos rios, riachos e lagos e incentivar a
agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais nestes
locais;
Aprimorar programa de compras municipais
contemplando produtos da agricultura familiar,
agroecológica e de micro e pequenas indústrias
alimentícias.

MR-CA – Macrozona Rural de Controle Ambiental
MR-AD – Macrozona Rural de Atividades Diversificadas
STL – Setor de Turismo e Lazer

DRENAGEM

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208
ART. 56. PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA
•
•
•
•
•
•

•
•

Cadastro da rede e instalações de drenagem e das áreas
suscetíveis a alagamentos e enchentes;
Implantar rede de galerias pluviais na sede dos Distritos;
Coibir e controlar a impermeabilização do solo;
Ampliar e aprimorar a manutenção da rede de galerias
pluviais;
Avaliar as barragens do município com Planos de
Contingência;
Criar eixo de preservação e lazer ao longo do Ribeirão
Lindóia e consolidar o eixo do Ribeirão Cambé;
Promover desassoreamento e recuperação dos Lagos
Igapó I, II, III e IV;
Implantar os NUPDEC - Núcleos Comunitários de Defesa
Civil.

MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação
MU-OC – Macrozona Urbana de Ocupação Controlada
MU-I – Macrozona Urbana de Industrialização
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto

GERAIS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208
ART. 42. SANEAMENTO AMBIENTAL COM SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuição de água tratada para toda população e controlar
a abertura de poços subterrâneos coletivos na zona urbana;
Sistemas de;
Implantar Centro de Zoonoses e manejo dos animais
(pombos); tratamento de esgoto sanitário individual (fossa
séptica) na zona rural
Criação da Política Municipal de Proteção e Bem Estar Animal
com centro para atendimento médico veterinário;
Monitoramento de veículos de tração animal e circulação de
animais de grande porte na área urbana;
Ampliar a frequência e a abrangência da coleta de resíduos
sólidos;
Sistema especial de coleta de lixo nas áreas inacessíveis;
Elaborar o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos;
Readequar a gestão do aterro municipal (novas tecnologias);
Sistema de recolhimento e disposição de carcaças de animais;
Revisar o atual modelo de Pontos de Entrega Voluntária (PEV).

TODAS AS MACROZONAS

GERAIS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208
ART. 43. VALORIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS NATURAIS
•

Revisar e atualizar os planos de Manejo dos Parques
Municipais e proceder ao reconhecimento do Parque
Ecológico João Milanez;
• Incentivar a criação de Reservas Particulares (RPPN);
• Incentivar projetos e pesquisas relacionadas à
biodiversidade e a relevância das Unidades de
Conservação do Município;
• Promover o intercâmbio e cooperação com organizações
e instituições;
• Criar Plano de Recuperação e Conservação dos Fundos de
Vale;
• Instituir política de gestão dos recursos hídricos;
• Criar e manter cadastro e fiscalizar os usuários dos
recursos hídricos, enfatizando o controle sobre as
captações subterrâneas;
• Implantar sistema eficiente para tratamento dos resíduos
verdes;
• Proibir o fracking (fraturamento hidráulico para extração
de gás).
TODAS AS MACROZONAS

HABITAÇÃO

SERVIÇOS PÚBLICOS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 54. SERVIÇOS PÚBLICOS EM ÁREAS PERIFÉRICAS
•
•

•
•
•

Serviços de maior abrangência em áreas com deficiência
de atendimento, concentrando espacialmente os
equipamentos;
Priorizar a concentração espacial para a construção e
ampliação de equipamentos comunitários, considerando
o máximo aproveitamento das áreas públicas já
existentes;
Descentralizar os equipamentos culturais em áreas que
possuam características para a conservação da memória
regional e local;
Viabilizar imóveis para instalação de equipamentos
públicos nas áreas onde atualmente há déficit;
Ampliar centralidade de Irerê, adequar terminal de
transporte coletivo.

MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação
SCR – Setor de Centralidade Rural

SERVIÇOS PÚBLICOS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 64. CONTROLAR A EXPANSÃO HORIZONTAL DA CIDADE
•
•
•

•

Coibir alterações pontuais na legislação urbanística com
monitoramento contínuo;
Adotar critérios baseados no adensamento populacional,
contiguidade e barreiras naturais para delimitar as áreas
urbanas e rurais;
Controlar o adensamento de áreas urbanas periféricas
condicionando novos loteamentos à disponibilidade de
infraestrutura, de serviços gerais de apoio e priorizando as
áreas contíguas;
Realizar programas projetos e ações de controle das
ocupações e loteamentos informais.

MU-OC – Macrozona Urbana de Ocupação Controlada
MU-I – Macrozona Urbana de Industrialização
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto

QUALIDADE URBANÍSTICA

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 55. QUALIDADE URBANÍSTICA E AMBIENTAL DOS
LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Estimular o adensamento populacional com edificações de uso
misto;
Melhorar serviços públicos com recursos da aplicação dos
instrumentos urbanísticos;
Garantir áreas públicas, áreas verdes, equipamentos comunitários
para comunidades tradicionais, artesãos, imigrantes e indígenas;
Implantar parques lineares ao longo de cursos de água urbanos;
Revitalizar as edificações públicas e urbanizar as praças;
Parcerias entre os setores público e privado para melhorias e
manutenção das áreas, prédios e equipamentos públicos;
Melhorar e ampliar a iluminação pública e a pavimentação visando
à modernização constante e a eficiência;
Ampliar a arborização urbana e o ajardinamento das áreas verdes;
Ampliar a habitação de interesse social, inclusive na sede dos
distritos;
Integrar abrangência do atendimento e barreiras físicas para definir
o critério na destinação das unidades habitacionais de interesse
social;
Simplificar as normas de aprovação da habitação de interesse
social;
Alternativas para ampliar a qualidade das unidades habitacionais;

MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação
MU-OC – Macrozona Urbana de Ocupação Controlada
MU-I – Macrozona Urbana de Industrialização
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto

QUALIDADE URBANÍSTICA

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 66. REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS DE
INTERESSE SOCIAL
•
•
•
•
•
•

Executar a regularização fundiária mediante projeto
urbanístico para urbanização, recuperação e proteção das
áreas ambientais;
Estabelecer normas especiais de urbanização, de uso,
ocupação do solo e de edificações para assentamentos
informais de interesse social;
Viabilizar a regularização fundiária plena de interesse
social;
Utilizar recursos auferidos pela aplicação de instrumentos
urbanísticos;
Criar mecanismos que facilitem a aquisição e melhoria de
moradias;
Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto
nos produtos quanto nas formas de comercialização.

MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação

IMÓVEIS VAGOS

Plano Diretor do Município de Londrina
Revisão 2018-208

ART. 65. UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS VAGOS E ADENSAMENTO
• Definir o conceito de imóvel subutilizado e não utilizado para
efetivar a aplicação dos instrumentos urbanísticos;
• Uso de imóveis vagos para programas de interesse social e cultural;
• Elaborar o Plano de Reabilitação de área central com estratégias para
imóveis vagos, uso noturno, moradia, bens histórico-culturais, etc;
• Diversificação de atividades em imóveis com interesse de
preservação;
• Desburocratizar cessão de edificações e espaços para programas de
interesse sociocultural garantindo a manutenção e conservação;
• Reduzir a burocracia para aprovação de loteamentos em imóveis
vagos, subutilizados ou não utilizados, em áreas já ocupadas;
• Priorizar o atendimento de famílias em áreas de risco, de proteção
ambiental, com baixa renda mensal e vulnerabilidade social;
• Possibilitar a autoconstrução, a autogestão, o aluguel social e o uso
de imóveis ociosos, viabilizando a Habitação de Interesse Social;
• Implantar programas de Habitação de Interesse Social para subsidiar e
financiar reformas e ampliações;
• Criar programa de aquisição de terrenos destinados à habitação
social;
• Revisar o cálculo do valor da Outorga Onerosa do Direito de
Construir;

MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação
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ART. 39. FORTALECER O PLANEJAMENTO E ENFRENTAMENTO
À CORRUPÇÃO URBANÍSTICA
•

Aprimorar o planejamento, parâmetros e instrumentos
urbanísticos;
• Constante monitoramento da evolução da ocupação e do
uso do solo;
• Instituir a Secretaria Municipal de Habitação Social;
• Fortalecer a COHAB para ações de fiscalização e
assistência técnica;
• Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social, atualizar
cadastro;
• Capitalizar o Fundo Municipal de Habitação Social e
instituir novos instrumentos de gestão urbana;
• Cadastrar imóveis para aplicação dos instrumentos
urbanísticos;
• Assegurar às famílias de baixa renda a assistência técnica
pública;
• Implantar programas para arrendamento de unidades
habitacionais de interesse social com opção de compra;
• Aplicação local de recursos dos instrumentos do Estatuto
da Cidade.
TODAS AS MACROZONAS
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ART. 40. ARTICULAR TODAS AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO
SOCIAL
•

•
•
•
•

•
•
•

Garantir a elaboração dos planos setoriais, Conselhos e
estruturação dos órgãos e secretarias;
Sistemas informatizados de gestão, de registro e dados de
realidade, para agilidade nos atendimentos;
Buscar parcerias para viabilizar projetos e programas;
Continuidade da construção do Teatro Municipal;
Viabilizar recursos para restaurar e preservar o
patrimônio cultural, priorizando o Museu de Arte, a
Biblioteca Pública e Teatro Zaqueu de Melo e revitalização
do Bosque Marechal Cândido Rondon e Calçadão;
Criar zoneamentos específicos de conjuntos urbanopaisagísticos;
Melhorar gestão dos benefícios assistenciais, ampliar
valor disponível;
Garantir a inclusão e acessibilidade no âmbito do
atendimento social.
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ART. 41. FORTALECER OS SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS
Integrar a gestão das ações da Assistência Social, especialmente para população em situação
de rua, migrantes, trecheiros e itinerantes;
• Ampliar os serviços de atenção aos direitos e especificidades;
• Fortalecer os CRAS – Centros de Referência de Assistência Social;
• Ampliar e fortalecer os CREAS - Centros de Referência Especializados de Assistência Social;
• Aprimorar o fluxo de notificação de violências e violação de direitos;
• Fortalecer e descentralizar o atendimento dos conselhos tutelares;
• Fortalecer o acolhimento familiar, como alternativa ao institucional;
• Descentralizar o atendimento ao idoso, com equipes multiprofissionais;
• Assegurar atendimento às mulheres em situação de violência;
• Viabilizar o ensino em período integral;
• Estimular projetos educativos multidisciplinares voltados à cidadania, a saúde, educação
alimentar, esporte, artes, conscientização ambiental e ao reconhecimento da realidade social;
• Aumentar a qualidade do serviço de educação, incluindo atendimento de fonoaudiologia e
psicopedagogia;
• Disponibilizar as escolas municipais em contra turnos, aos finais de semana, feriados e
períodos de recesso para atividades comunitárias;
• Adotar como princípio de projeto das novas edificações públicas a flexibilidade dos espaços;
• Fortalecer programas de conscientização quanto às diferenças e programas de atendimento
para necessidades educacionais especiais;
• Programas de ensino para jovens e adultos em horário noturno;
• Ampliar o número de profissionais e de especialidades multiprofissionais da área da saúde, os
horários de atendimento, a oferta de medicamentos e insumos para tratamento, o
atendimento de emergência e ampliar o programa saúde da família.
• Ofertar atendimento psicossocial, dependência química, geriátrico, saúde bucal para adultos
e saúde do trabalhador;
• Ações de vigilância em saúde epidemiológica, sanitária e ambiental;
• Garantir a adequada oferta de serviços funerários;
• Implantar Central Unificada de Videomonitoramento e de Gestão das Operações e integrar
sistemas privados de monitoramento com a Central Unificada.
TODAS AS MACROZONAS

TRÂNSITO E TRANSPORTE

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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ART. 57. INTEGRAR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E
MOBILIDADE URBANA
•

Estimular o adensamento e a diversificação de usos nas
regiões providas de infraestrutura e restringir a expansão
horizontal;
• Adotar medidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo que
evitem os deslocamentos extensos e dispendiosos e a
segregação;
• Garantir a continuidade viária e integração de bairros;
• Controlar a instalação e desestimular a implantação de
PGT – Polo Geradores de Tráfego, especialmente na área
central da cidade;
• Restringir o acesso dos veículos de carga na área central;
• Proceder a análises de reorganização viária para a
separação de fluxos de passagem e de acesso à área
central da cidade.
MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação
MU-OC – Macrozona Urbana de Ocupação Controlada
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto
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ART. 58. SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E TRANSPORTES
RACIONALIZADO EM DIFERENTES MODALIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estabelecer critérios na Lei de Parcelamento do Solo para
implantação de um sistema viário articulado entre todas as
regiões da cidade;
Revisão da hierarquização do sistema viário urbano;
Elevar a qualidade do transporte coletivo público, criação das
linhas troncais e alimentadoras, como forma de racionalizar o
sistema;
Criação de linhas circulares e interbairros;
Urbanizar a área utilizada pela linha férrea com a implantação
de uma via compartilhada pelos modos ferroviário e
rodoviário;
Executar os trechos previstos pela Rede Cicloviária;
Revisar “Calçada para Todos” e definições Código de Obras;
Promover a revisão e a consolidação do Anel de Integração;
Promover a revisão e a implantação de contornos rodoviários;
Analisar, regulamentar e fiscalizar o transporte de cargas,
circulação de caminhões com peso bruto elevado e de cargas
perigosas.

MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação
MU-OC – Macrozona Urbana de Ocupação Controlada
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto
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ART. 59. PRIORIZAR A MOBILIDADE DOS PEDESTRES E NÃO
AOS VEÍCULOS, O TRANSPORTE COLETIVO E ACESSIBILIDADE
•
•

Melhorar as condições das viagens a pé;
Ampliar o uso compartilhado das vias de circulação,
disponibilizando grandes avenidas para os pedestres aos
domingos, feriados;
• Incentivar e difundir medidas de moderação de tráfego e
de uso sustentável e racional do transporte motorizado
individual;
• Ampliar e adequar a sinalização horizontal, vertical e
semafórica;
• Ampliar a oferta de infraestrutura viária, com privilégio
para o transporte coletivo (corredores prioritários).
MU-C – Macrozona Urbana de Consolidação
MU-OC – Macrozona Urbana de Ocupação Controlada
MU-UM – Macrozona Urbana de Uso Misto
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ART. 44. ACESSO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
•
•
•

•
•
•
•

Elaborar e executar o Plano de Mobilidade;
Adotar maior rigor no processo licitatório, transparência e
fiscalização de contratos, visando o barateamento das
tarifas;
Implantar rede de transporte intermodal, humanizando o
atendimento para pessoas com necessidades especiais.
Coibir o transporte ilegal de passageiros.
Implantar e melhorar os abrigos dos pontos de embarque;
Estabelecer sistema de informação aos usuários do
transporte coletivo;
Apoiar e incentivar o uso de combustíveis alternativos.

TODAS AS MACROZONAS
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Art. 35. PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
• Incentivar conselhos municipais, lideranças comunitárias,
associações de bairro, representantes distritais;
• discussões públicas e democráticas para atendimento do
interesse coletivo.
TODAS AS MACROZONAS
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Art. 36. CRIAÇÃO CONJUNTA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
•
•
•

•

Elaborar planos das políticas setoriais regulamentados e
com instrumentos de monitoramento;
Instituir um processo permanente de revisão do Plano
Diretor;
Criar medidas de controle e transparência na utilização
dos recursos dos fundos municipais;
Retomar as discussões regionalizadas do orçamento
participativo.
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ART. 37. TRANSPARÊNCIA E ACESSIBILIDADE ÀS
INFORMAÇÕES
•
•
•
•
•

Aprimorar a Ouvidoria e Carta de Serviços;
Implantar sistema de gestão e monitoramento dos
instrumentos urbanísticos, programas e projetos
aprovados;
Aperfeiçoar o sistema de arrecadação, cobrança e
fiscalização tributárias, com geoprocessamento;
Adequar o Arquivo Público;
Discussões do Plano Diretor realizadas em espaços
públicos, com alimentação e transporte.

TODAS AS MACROZONAS
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ART. 38. ARTICULAÇÃO REGIONAL
•
•
•

•
•
•
•
•

Implementação do Estatuto da Metrópole e Gestão
Metropolitana; Elaboração do Des. Urb. Integrado – PDUI;
Melhorias na infraestrutura e serviços dos deslocamentos
intermunicipais (principalmente Contorno Norte);
Instalação do Centro de Tratamento e Recuperação de
Animais Silvestres – CETAS;
Integrar as ações de segurança do CISMEL;
Integrar as ações de saúde do CISMEPAR e compartilhar
os custos de manutenção da infraestrutura de suporte;
Integrar as ações de preservação ambiental e gestão de
resíduos;
Ordenar o uso e ocupação urbana nas áreas conurbadas;
Definição legal sobre o município de Referência da Terra
Indígena (T.I) e implantar a casa da passagem.

TODAS AS MACROZONAS

