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RESUMO 
 
 
O espaço urbano é um fenômeno complexo que precisa absorver demandas de 
interesses públicos e privados. Nesse imbróglio o planejamento urbano apresenta-se 
como uma ferramenta primordial na organização das cidades e seu entorno. Com 
essas regulamentações, intervir ou modificar a paisagem urbana passou a ser objeto 
de análise pelos agentes públicos. O Município de Maringá fundamentado pela 
Constituição Federal e no estatuto das cidades, elaborou o seu plano diretor sob a 
Lei Complementar 632/2006, ampliando a sua gestão sob o território municipal. A 
legislação urbana de Maringá com base no Plano Diretor, regulamentou o uso e a 
ocupação do solo, zoneamentos, parcelamentos do solo e estabeleceu o seu código 
de obras. Por meio desses instrumentos normativos o trabalho teve como objetivo 
analisar os parâmetros urbanísticos para aprovação de projetos, os trâmites legais 
da documentação, bem como a emissão da Certidão de Conclusão de Edificação 
contribuindo com profissionais que atuam nesse âmbito na compreensão dos 
procedimentos burocráticos. No levantamento em campo estruturou-se uma análise 
do relatório fotográfico certificando-se dos parâmetros urbanísticos aprovados no 
projeto de implantação de edificação. Conclui-se que o projeto de implantação 
aprovado convergiu satisfatoriamente com a execução da obra, que culminou com a 
aprovação e emissão do atestado de Conclusão da Obra. Em contra partida é 
notório a complexidade na convergência de informações entre a documentação 
obrigatória com legislação urbana.  O que mostra não ser suficiente conhecer a 
legislação, mas compreender os processos de aprovação, desde a concepção do 
projeto, trâmites e execução final do empreendimento. 
 
Palavras-Chave: Intervenção. Licenciamento. Aprovação. Legislação. 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 
The urban space is a complex phenomenon that needs to meet the demands of 
public and private interests. In this imbroglio urban planning shows itself as a primary 
tool in the design of the cities and their surroundings. With these regulations, 
intervene or modify the urban landscape became the object of analysis by public 
agents. The city of Maringá, in the State of Paraná, in Brazil, drew up its master plan 
under the Complementary Law 632/2006, based on the Federal Constitution and the 
statute of the city, expanding thereby its management under the municipal territory. 
The city of Maringá legislation based on the Master Plan, regulated the use and 
occupation of the soil, zoning, land subdivision and established its code of works. 
Through these normative instruments the work had as main objective to analyze the 
urbanistic parameters for project approval, the legal procedures of documentation, as 
well as the issuance of the “Certificado de Conclusão de Edificação” (Certificate of 
Completion of Building) contributing with professionals who work in this context to 
understand the bureaucratic procedures. In the field survey was structured analysis 
of the photographic report making sure of the urbanistic parameters approved in the 
implementation project of the building. It is concluded that the deployment project 
approved converged satisfactorily with the execution of the work, which culminated 
with the approval and issuance of its certificate of completion. It is concluded that the 
implementation project approved has converged satisfactorily with the execution of 
the work, culminating with the approval and issuance of the certificate of completion 
of the work. On the other hand it is notorious the complexity in the convergence of 
information between the mandatory documentation with urban legislation. Showing 
that may not be enough to just know the law, but it is very important to understand 
the processes of work approval, since the conception of the project, procedures and 
final execution of the project. 

 
Keywords: Intervention. Licensing. Approval. Legislation.  

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 15 

1.1. OBJETIVOS ..................................................................................................... 16 

1.1.1. Objetivo geral .............................................................................................. 16 

1.1.2. Objetivos específicos ................................................................................. 16 

2 PLANEJAMENTO URBANO .............................................................................. 17 

2.1. CONCEITO DE PLANEJAMENTO URBANO .................................................. 19 

2.2. O PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL .................................................... 19 

2.2.1. Urbanismo e Plano Diretor de 1930 até 1965 ............................................ 20 

2.2.2. Os superplanos de 1965 até 1971 .............................................................. 22 

2.2.3. Planos simplificados de 1971 até 1992 ..................................................... 23 

2.3. HOWARD E O CONCEITO DAS CIDADES JARDINS .................................... 24 

2.4. PAISAGEM URBANA ...................................................................................... 27 

2.5. INTERVENÇÕES NO CENTRO URBANO ...................................................... 31 

2.6. SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA ................................................ 32 

2.7. PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO DO DESENVOLVIMENTO ......... 36 

2.7.1. Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) ........................................................ 37 

2.7.2. Conceito de Plano Diretor .......................................................................... 38 

3 LEGISLAÇÃO URBANA DE MARINGÁ ............................................................ 39 

3.1. PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MARINGÁ .......................................... 39 

3.1.1. Do uso e ocupação do solo urbano .......................................................... 40 

3.1.2. Parcelamento do solo ................................................................................. 41 

3.1.3. Código de edificações ................................................................................ 41 

3.1.4. Atribuições, Competências e Penalidades ............................................... 43 

3.2. PROGRAMA AGILIZA OBRAS ........................................................................ 44 

3.3. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ........................................... 46 

3.4. PORTAL DE SERVIÇOS ................................................................................. 51 

3.4.1. Consulta ao Cadastro Único Multifinalitário (CADUM) ............................ 52 

3.4.2. Atualização cadastral ................................................................................. 53 

3.4.3. Modelos de anexos ..................................................................................... 55 



 

 

3.4.4. Formas de Pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) ....................... 57 

3.4.5. Formulários de intervenções ..................................................................... 58 

4 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 59 

4.1. DEFINIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA ............................................................. 59 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .................................................. 61 

4.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ........................................................ 62 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................ 64 

5.1. CONSULTA DA SITUAÇÃO DO IMOVEL ....................................................... 64 

5.2. DO PROJETO ARQUITETÔNICO ................................................................... 65 

5.3. DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ................................................................. 67 

5.3.1. Gabarito de áreas ........................................................................................ 70 

5.3.2. Quadro de áreas e estatística .................................................................... 71 

5.3.3. Selo do projeto de implantação ................................................................. 73 

5.4. PROTOCOLO DA INTERVENÇÃO ................................................................. 75 

5.4.1. Da documentação obrigatória .................................................................... 75 

5.4.2. Da aprovação do processo ........................................................................ 76 

5.5. PROTOCOLO DA CERCONED ....................................................................... 81 

5.5.1. Da documentação obrigatória .................................................................... 82 

5.5.2. Relatório fotográfico ................................................................................... 83 

5.5.3. Da aprovação da CERCONED .................................................................... 87 

6 CONSIDERAÇÕES ............................................................................................. 92 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 93 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Planta hipodâmica de Mileto ..................................................................... 17 

Figura 2 - Bournville em 1898: Cadbury Chocolate Works ....................................... 18 

Figura 3 - Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1903 ........................................... 21 

Figura 4 -  Planta de zoneamento pelo Plano Agache ............................................. 22 

Figura 5 - Plano diretor para o ano 2000, Plano Doxiadis ,1965. ............................. 23 

Figura 6 - Um bairro pobre de Londres gravura de Gustave Doré de 1872 ............. 24 

Figura 7 - Diagrama da cidade jardim e cinturão rural .............................................. 25 

Figura 8 - Diagrama da ala e centro da cidade jardim. ............................................. 26 

Figura 9 - Vista aérea do Central Park ..................................................................... 27 

Figura 10 - Vista aérea parcial da cidade de Maringá-PR, década de 1940 ............ 28 

Figura 11 - Vista atual da cidade de Maringá-PR ..................................................... 29 

Figura 12 - Anteprojeto de Maringá de autoria de Jorge de Macedo Vieira. ............ 30 

Figura 13 - Cidade de Maringá-PR vista aérea ........................................................ 30 

Figura 14 - Arco metropolitano do Rio de Janeiro. ................................................... 33 

Figura 15 - Execução de uma galeria de águas pluviais .......................................... 34 

Figura 16 - Estação de tratamento de água ............................................................. 34 

Figura 17 - Estação de Tratamento de Esgoto ......................................................... 35 

Figura 18 - Itaipu Binacional ..................................................................................... 35 

Figura 19 - Torre para sistema telefônico móvel ...................................................... 36 

Figura 20 - Selo do projeto de implantação .............................................................. 47 

Figura 21 - Quadro de áreas .................................................................................... 48 

Figura 22 - Quadro de Estatística ............................................................................. 49 

Figura 23 - Exemplo de implantação de edificação e gabarito de áreas .................. 50 

Figura 24 - Agiliza Obras .......................................................................................... 51 

Figura 25 - Documentos por tipo de processo .......................................................... 52 

Figura 26 - Consulta da situação do imóvel ............................................................. 53 

Figura 27 - Modelo de relatório de uso do solo ........................................................ 54 

Figura 28 - Modelos de anexos diversos .................................................................. 56 

Figura 29 - Formulários de tributação ....................................................................... 57 

Figura 30 - Solicitação das intervenções nas edificações ........................................ 58 

Figura 31 - Fluxograma de pesquisa ........................................................................ 59 

Figura 32 - Localização do município de Maringá .................................................... 61 



 

 

Figura 33 - Delimitação da área de estudo ............................................................... 62 

Figura 34 - Relatório de uso do solo ......................................................................... 65 

Figura 35 - Layout da construção pretendida ........................................................... 66 

Figura 36 - Infográfico dos parâmetros urbanísticos da implantação da edificação . 67 

Figura 37 - Gabarito de área .................................................................................... 70 

Figura 38 - Quadro de áreas das intervenções ........................................................ 71 

Figura 39 - Quadro de áreas resumo ....................................................................... 72 

Figura 40 - Quadro de estatística ............................................................................. 72 

Figura 41 - Selo do projeto de implantação .............................................................. 73 

Figura 42 - Projeto de implantação de edificação ..................................................... 74 

Figura 43 - Protocolo de Alvará de projeto e execução ............................................ 77 

Figura 44 - Fluxograma do processo de Licenciamento de obras ............................ 78 

Figura 45 - Histórico de tramitação do processo de alvará ...................................... 79 

Figura 46 - Licença para execução da edificação .................................................... 80 

Figura 47 - Cronograma Físico de Execução de Obra ............................................. 81 

Figura 48 - Folha de rosto do relatório fotográfico .................................................... 83 

Figura 49 - Recuos obrigatórios ............................................................................... 84 

Figura 50 - Áreas permeáveis .................................................................................. 85 

Figura 51 - Infográfico calçada vista geral ................................................................ 86 

Figura 52 - Rebaixo da guia para acesso e vaga de auto ........................................ 86 

Figura 53 - Fachada da edificação ........................................................................... 87 

Figura 54 - Comprovante de abertura de protocolo (CERCONED) .......................... 88 

Figura 55 - Fluxograma do processo de licenciamento de obras ............................. 89 

Figura 56 - Histórico de tramitação do processo (CERCONED) .............................. 90 

Figura 57 - Atestado Técnico de Conclusão de Edificação ...................................... 91 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Motivações que conduzem as intervenções em centros urbanos...........31 

Quadro 2 - Resumo dos dispositivos legais que regem a aprovação de projetos na 

cidade de Maringá......................................................................................................42 

Quadro 3 - Descrição da finalidade de cada protocolo..............................................45 

Quadro 4 – Nomenclaturas alteradas com a publicação da LC 1045/2016..............46 

Quadro 5 – Principais termos utilizados no Relatório de Uso do Solo .....................55 

Quadro 6 - Lista de documentos e procedimentos para elaboração e protocolo da 

intervenção ................................................................................................................75 

Quadro 7 - Lista de documentos e procedimentos para elaboração e protocolo da 

CERCONED ..............................................................................................................82 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES 

  

ART    Anotação de Responsabilidade Técnica 

CADUM   Cadastro Único Multifinalitário 

CERCONED  Certidão De Conclusão de Edificação 

CONFEA   Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  

CREA-PR   Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

IBGE    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas  

IPTU    Imposto sobre a Propriedade Predial e territorial Urbana 

NRM     Normas Regulamentadoras Municipais 

PNE     Portadores de Necessidades Especiais 

SEPLAN   Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 

SANEPAR   Companhia de Saneamento do Paraná  

ZR2     Zona Residencial 2  

 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 Tabela 1 –Anexo II – Tabela de Parâmetros de ocupação do solo em Maringá.....69 
 

 

  



15 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2018), existe 

uma expectativa que os ambientes urbanos dupliquem suas proporções nos 

próximos trinta anos. Com isso todos os inconvenientes sociais estabelecidos no 

espaço urbano desenvolvem problemas na área da habitação, infraestrutura, 

serviços básicos entre outros que demandam por cidades bem administradas com 

abordagens inovadoras. 

Para Mendes (2014), as rápidas mudanças em nível mundial das dinâmicas 

sociais, econômicas e ambientais é constrangedor ficar inerte a essa problemática, 

onde o futuro da cidade depende de sistemas de iteratividade eficazes em um 

mundo dinâmico. 

Dentro dessas circunstâncias, os municípios são os agentes responsáveis pelo 

planejamento urbano, estabelecendo normas e diretrizes para o crescimento da 

cidade, deliberando sobre zoneamentos e divisões do solo, através de seus 

dispositivos legais outorgados pela união de acordo com o Estatuto das Cidades Lei 

10.257/2001. 

A incompreensão das diretrizes que regem um município e todo seu programa 

de planejamento urbano pelos profissionais da área, pode gerar impactos negativos 

como, estabelecer edificações comerciais ou residenciais em zonas irregulares, 

executar parcelamento do solo sobre diretrizes viárias ou até mesmo executar 

intervenções em áreas de preservação permanente. 

Conforme a Lei Complementar 889/2011 determina em seu art. 34, incisos I, II, e 

III a fiscalização competente quando constatar, obras irregulares com desobediência 

aos padrões desta lei ou projetos aprovados poderá incorrer em demolição parcial 

ou total da obra, multas e embargos (MARINGÁ, 2019). 

O engenheiro civil após o preenchimento da Anotação de Reponsabilidade 

Técnica (ART) e o recolhimento da taxa estabelecida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), ratifica a sua responsabilidade como profissional 

sobre determinada obra ou serviço técnico de acordo com a Lei Federal nº 6.496 de 

7 de dezembro de 1977 em seus artigos 1º e 2º (BRASIL, 1977). 

A cidade de Maringá adotou o “Programa Agiliza Obras” para licenciamento de 

obras regulamentado pelo Decreto 1.605/2016. Esse sistema eliminou a 
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apresentação de documentos físicos no licenciamento de edificações, digitalizando 

todo o processo e dispensando a análise do projeto arquitetônico (MARINGÁ, 2019).  

A partir disso, a pesquisa abordou um estudo de caso com base na Legislação 

Urbana de Maringá que verificou os procedimentos para aprovação de uma 

edificação habitacional térrea até a emissão da Certidão de Conclusão de Edificação 

(CERCONED), compreendendo as documentações, leis, decretos e trâmites legais. 

Este trabalho salienta a importância da aprovação de projetos no planejamento 

urbano, as responsabilidades do engenheiro nesse processo, e como a 

compreensão desses parâmetros burocráticos podem somar como um importante 

acervo aos profissionais da engenharia que estão submetidos compulsoriamente a 

estes procedimentos.  

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

A determinação dos objetivos nesse subitem tem a função de delinear o 

caminho da pesquisa por diretrizes sólidas, determinando os objetivos gerais e 

específicos a serem atingidos. 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

O presente estudo visa analisar os procedimentos utilizados pela Prefeitura 

Municipal de Maringá no licenciamento de obras, contribuindo com profissionais que 

atuam nesse âmbito. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Analisar os parâmetros de aprovação de projetos com base na Legislação 

Urbana de Maringá e no Programa Agiliza obras 

 Verificar a documentação necessária para abertura de protocolos bem como 

os trâmites de aprovação 

 Analisar o relatório fotográfico da edificação concluída, com os parâmetros 

urbanísticos estabelecidos em norma e no projeto de implantação aprovado. 



17 

 

 

2 PLANEJAMENTO URBANO 

 

 

Para assimilar a concepção de planejamento urbano é basilar a verificação 

histórica dos fenômenos que desencadearam nessa necessidade organizacional 

para a sociedade. 

No levante histórico tem-se a responsabilidade de associar o plano 

urbanístico a Hipódamo de Mileto, um arquiteto e urbanista executando suas 

funções em 479 a.c. utilizando a quadrícula no plano da cidade A “Planta 

Hipodâmica” (Figura 1) como ficou conhecida, não se satisfazia em planejar apenas 

o edifício, mas também todo o conjunto que o engloba, os conceitos de ruas, praças 

e espaços da comunidade. (TAVARES, 2010). 

 

Figura 1- Planta hipodâmica de Mileto 

 
Fonte: Tavares (2010) 

  

Para Kohlsdorf et al. (1985), a idealização do espaço urbano teve 

características marcadas pela ação profissional ao longo da história, desde o 

planejamento das antigas cidades gregas, romanas, medievais, renascentistas e 
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barrocas, bem como nas cidades de colônias portuguesas, como o Brasil. Desta 

forma a atuação profissional dos arquitetos se dava somente em relação a forma 

das edificações, critérios estéticos e não nas implicações da cidade como um 

fenômeno espacial.  

Com a obra de Patrick Geddes, Cities in Evolution, no ano de 1910 iniciou-se 

uma reação com críticas aos Progressistas e Culturalistas do século XIV, onde 

discutiam-se a ideia de uma metrópole utópica, e as dificuldades da cidade 

ocasionados pela Revolução Industrial e sua influência no espaço urbano. Nesse 

mesmo contexto, o termo planejamento urbano criado na Inglaterra e Estados 

Unidos, traduziu o estudo sobre as cidades racionalizando o processo urbano como, 

a organização na tomada de decisão, estabelecimento de metas e objetivos 

previamente definidos. Outra mudança conceitual significativa sobre a cidade 

industrial (Figura 2), foi compreender que o fenômeno urbano é dinâmico, preso a 

uma realidade histórica, mas que está constantemente em transformação 

(KOHLSDORF, et al., 1985). 

 

Figura 2 - Bournville em 1898: Cadbury Chocolate Works 

 
Fonte: Site do British History online (2019) 
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2.1. CONCEITO DE PLANEJAMENTO URBANO 

 

 

Segundo Duarte (2012), a ideia de planejamento urbano é erroneamente 

associada apenas a desenho urbano ou urbanismo, como que dispusessem da 

mesma definição. Apesar da cidade ser o objeto de estudo para ambos, estes 

conceitos se diferem pois o planejamento urbano tem grande abrangência sistêmica 

não sendo restrita apenas ao desenho, formas e características físico-territoriais. 

Este conceito segregou as abordagens tradicionais feita pelos arquitetos, 

engenheiros e técnicos como detentores das definições de cidade, sendo acolhidas 

colaborações de diversas disciplinas que foram demandando sobre o melhor 

caminho para se atingir os objetivos da urbe, fazendo da gestão urbana uma 

ferramenta íntima do poder público (KOHLSDORF, et al.,1985). 

Para que a sociedade se desenvolva de forma coerente, é necessário 

estabelecer um conjunto de parâmetros para que os objetivos estabelecidos sejam 

atingidos, avaliando os fatores desconhecidos que podem influenciar nesse 

processo bem como as condições econômicas disponíveis. Nessa direção podemos 

dizer que estabelecer critérios para ocupação de solo, procedimentos e políticas do 

município colocando limites e restrições, são essenciais para que a vida na cidade 

se torne viável e de qualidade (DUARTE, 2012 apud REZENDE; CASTOR, 2006). 

 

 

2.2. O PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL 

 

 

Seguindo o ritmo mundial de crescimento populacional e aglomeração de 

pessoas nas áreas urbanas, o Brasil também avançou em seus números, 

principalmente na década de 60. Houve uma expressiva saída de pessoas das áreas 

rurais para a cidade. Segundo dados governamentais até 1960 a população 

brasileira em sua grande maioria residia nas áreas rurais, quadro que se reverteu 

vertiginosamente na década de 70, aumentando a população urbana de 44,7% para 

55,9% (MOTA, 2011). 

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) 

fundamentam essa condição que o Brasil é urbano, inclusive com índices que 
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superam grandes nações como Estados Unidos e Japão, mas em contrapartida esse 

inchaço populacional, criou deficiências em todos os serviços básicos de saúde, 

mobilidade e moradia forçando o planejamento urbano pelo abcesso migratório 

(DUARTE, 2012). 

Mota (2011) corrobora dizendo que esse crescimento exacerbado da 

população, influenciando   concomitante a expansão das áreas urbanas gera uma 

desordem desproporcional com relação a infraestrutura urbana, onde não são 

considerados os aspectos ambientais e recursos necessários. A organização desse 

crescimento seria relevante para que as interferências dessa evolução garantissem 

condições favoráveis e dignas aos seus habitantes.  

O crescimento das cidades de forma desconexa foi ao longo do tempo 

mostrando que os planejamentos implantados de maneira isolada são ineficientes na 

prática urbana, como se pudesse segregar essa ação sem trazer consequências 

(GOUVÊA, 2005). Na visão de Villaça (1999), discernir o planejamento urbano no 

Brasil e seu contexto histórico é muito difícil, pois tanto o discurso quanto a prática 

se agrupam tornando sua distinção imperceptível. Este por sua vez dividiu a 

compreensão sobre o planejamento urbano no Brasil em três subperíodos que vão 

desde 1930 até o ano de 1990. 

 

 

2.2.1. Urbanismo e Plano Diretor de 1930 até 1965 

 

 

A partir de 1930 tanto São Paulo como o Rio de Janeiro receberam estratégias, 

com ampla divulgação. Neste período a influência da Europa ainda dominavam os 

projetos com plantas e padrões de embelezamento, ruas, jardins e arborização. O 

plano que se destacou (Figura 3) a época foi o de Pereira Passos para o Rio de 

Janeiro (VILLAÇA, 1999). 

Em 1935 e 1941 foram realizados dois eventos importantes no Brasil, o primeiro 

em Salvador com a Semana de Urbanismo, apoiado pela Comissão Organizadora 

do Plano da Cidade tendo como tema ideias ecléticas de Globalidade que se 

expandiu para o segundo evento no Rio de Janeiro que foi o I Congresso Brasileiro 

de Urbanismo (SALVADOR, 1979 apud VILLAÇA, 1999). Para Villaça (1999), os 

temas que foram propostos, em ambos eram controversos e revelavam o quanto a 
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classe envolta estava desorientada sobre o tema, mas vão dando notas de “caos 

urbano” e a necessidade de “planejamento”. 

 

Figura 3 –Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1903 

 
Fonte: Site do Globo (2019) 

 

Nesse período Villaça (1999), menciona que, surge também os planos de 

conjunto como o Plano de Avenidas de Prestes Maia para São Paulo com novas 

intenções para o sistema urbano, malha ferroviária, metrô, legislação urbana dando 

ares de modernidade. O Plano Agache (Figura 4), teve grande representatividade na 

transitoriedade dos planos estéticos, para os SuperPlanos.  

Para Leme (1999), este plano era similar a um plano diretor, pois assimilava 

propósitos e objetivos com um modelo futuro, utilizando a ideia de zoneamentos 

para organizar a cidade.  

Foi nesse período que o pensamento sobre planos abrangentes começou a 

ganhar novos contornos, e a pensar na cidade como um sistema urbano integrado, 

expandindo as cidades por sistema viário e conexão dos bairros e áreas centrais 

(LEME, 1999). 
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Figura 4 – Planta de zoneamento pelo Plano Agache 

 
Fonte: Site As histórias dos monumentos do Rio (2019) 

 

 

2.2.2. Os superplanos de 1965 até 1971 

 

 

Segundo Villaça (1999), os Superplanos criaram uma narrativa complexa do 

planejamento criando um abismo entre o planejado e as possibilidades reais de o 

executar, empurrando sobre as administrações diversas recomendações, cálculos, 

tecnicidades nos padrões, fazendo deles praticamente inviáveis pelas inúmeras 

regras e leis envolvidas, desativando por meses o plano sem envolver o debate 

popular o que prorrogaria por mais tempo. Tudo isso dentro da asserção técnica 

contumaz na área política.  

Outro problema foi o das atribuições de competências sobre a aprovação e a sua 

execução, onde alguns entendiam que era do poder executivo essa 

responsabilidade, pois se tratava de obras, mas com o plano de Apache as 

recomendações se avolumaram substancialmente, destaque para o Plano Doxiadis 

(Figura 5) para o Rio de Janeiro com grande acervo de informações e pouca 

efetividade em sua implementação (VILLAÇA, 1999). 
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Figura 5 - Plano diretor para o ano 2000, Plano Doxiadis ,1965. 

 
Fonte: Leme (1999) 

 

O Plano Doxiadis, (encomendado pelo governador Carlos Lacerda para o 

Estado de Guanabara), assim como os planos diretores, dispõe também de uma 

análise do contexto municipal sobre os empecilhos do desenvolvimento urbano, 

traçando novas políticas, definindo programas e projetos, mas com uma nova 

retórica sobre as mudanças socioeconômicas e avaliação técnica do sistema viário 

(LEME, 1999). 

 

 

2.2.3. Planos simplificados de 1971 até 1992 

 

 

A partir do contexto dos superplanos e sua complexidade na década de 70 os 

planos migraram para conceitos mais simples realizados pelos técnicos do 

município, quase sem parâmetros de mapas ou suporte de estudos mais 

elaborados, apresentando apenas objetivos, políticas e diretrizes, com o 

esvaziamento dos dados estatísticos complicados. Já nos anos 90 várias cidades 

retomaram a utilização dos planos diretores como, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

São Paulo e Porto Alegre onde abandonaram os superplanos criando políticas para 
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os Plano Diretores adicionando dispositivos legais como coeficiente de 

aproveitamento, outorga onerosa e zonas especiais (VILLAÇA, 1999).  

 

 

2.3. HOWARD E O CONCEITO DAS CIDADES JARDINS 

 

 

Na Europa o cenário das cidades no período industrial era de grande 

preocupação pelas mentes sensatas. Proporcional aos avanços industriais, a 

ambiência urbana (Figura 6), era marcada pelos céus acinzentados, crescimento 

populacional indiscriminado, fome e consequentemente a morte. A insatisfação com 

a progressão desse lugar inóspito e retrógrado ambientalmente que surgem três 

importantes nomes nesse contexto que foram, Charles Fourier, Ebenezer Howard e 

Robert Owen, que propunham um lugar harmônico entre a natureza e os espaços 

urbanos (WALL; WATERMAN, 2012). 

 

Figura 6 - Um bairro pobre de Londres gravura de Gustave Doré de 1872 

 
Fonte: Milano (2011) 
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Com isso, Howard idealizou uma cidade equilibrada, onde, está conseguia 

satisfazer o desejo coletivo de viverem no espaço urbano, sem se afastarem do 

campo e da essência da natureza. Para Howard a cidade possuía um potencial 

diferente na atração de pessoas e o campo por meio de sua beleza, tranquilidade 

era um contraponto aos problemas da urbanização, e a junção dessas 

características conforme a (Figura 7), formariam um poderoso imã denominado 

‘cidades-jardim’ (LYLE, 1994). 

 

Figura 7 - Diagrama da cidade jardim e cinturão rural 

 
Fonte: Howard (1902) 

 

No ano de 1902 a obra Garden Cities of Tomorrow, tornou-se pública 

apresentando uma obra completa e abrangente mostrando diagramas (Figura 8) do 

complexo urbano delimitando espaços para as edificações públicas, vias, bulevares, 

cinturões verdes, áreas para agricultura, parques, bosques com uma postura de 
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regeneração do espaço, inclusive recomendando formas desse novo espectro se 

tornar independente economicamente (MENEGUETTI, 2009). 

 

Figura 8 - Diagrama da ala e centro da cidade jardim. 

 
Fonte: Howard (1902) 

 

Indubitavelmente a cidade é o lugar preposto para maioria das pessoas, mas 

os impactos ambientais negativos são substancialmente maiores na medida que o 

volume populacional cresce, culminando em uma dicotomia entre o desejo coletivo 

pela urbanização e os efeitos nocivos para a natureza. Nos Estados Unidos a partir 

do século XIX a preocupação com a preservação da natureza, tem sua gênese, 

antes mesmo da formalização de regras nesse âmbito. Pensadores como Geoge 

Catlin, Ralph Waldo Emerson ou até mesmo George Perkins Marsh, expuseram o 

homem como agente destrutivo da natureza, pavimentando o caminho do 

planejamento ecológico (MENEGUETTI, 2009). 

Mas todo esse tumulto causado pela urbanização foi sendo sentido em vários 

lugares do mundo, principalmente nas grandes cidades da época, o que contou com 

os esforços de arquitetos paisagistas tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos 

em aliviar de forma significativa a desordem causada pelas indústrias. IIldefons 

Cerdà a meio século antes de Howard já propunha um modelo para Barcelona, e os 

Estados Unidos através do Jovem Frederick Law Olmsted à frente de seu tempo 
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nessa “concepção verde” da cidade que deixou contribuições valiosas para o espaço 

humano como a execução do Central Park (Figura 9) de Nova York (WALL; 

WATERMAN, 2012). 

 

Figura 9 - Vista aérea do Central Park 

 
Fonte: Site da Srecnandyal (2018) 

 

Com essa narrativa ambiental imposta e as mutações crescentes ocorrendo 

nas cidades, a sua consolidação como prioridade no planejamento era só uma 

questão de tempo. Uma vez que “Tal fato baseia-se numa concepção teórico-

metodológica que nos permite pensar o espaço geográfico enquanto produto das 

relações entre a sociedade e a natureza, que resulta na apropriação do espaço 

geográfico” (ALBERTIN, 2016, p.21). 

 

 

2.4. PAISAGEM URBANA 

 

 

 A paisagem e o espaço têm significados diferentes. A paisagem pode ser 

entendida como os moldes criados pelo homem, integrados a natureza, deixando 

essa fusão como herança. Já o espaço pode ser compreendido como a vida humana 
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interagindo com essas formas. A paisagem subsiste dentro de cada contexto 

histórico sofrendo alterações ao longo do tempo de maneira simultânea ao presente, 

cumprindo suas atribuições no espaço para as demandas e necessidades da 

sociedade (SANTOS, 2008). Assim sendo “As paisagens urbanas são antes de tudo 

processos que entretecem, em uma única trama, mutabilidade e a permanência” 

(BARROS, 2017, p. 76). 

 Barros (2017), descreve que a paisagem no âmbito geográfico se resume em 

uma visualização padrão de uma determinada região, como um deserto ou floresta 

constituindo uma paisagem natural, mas que aquelas alterações impressas pelo 

homem (Figura 10) e as mutações por ele concretizadas podem ser caracterizadas 

por uma paisagem cultural. O autor vai além destas considerações em dizer que a 

paisagem vai depender da escala de observação, pois a proximidade ou o 

distanciamento traz visões diferentes, assim não depende do que se vê mais sim de 

“como se vê”. 

 

Figura 10 - Vista aérea parcial da cidade de Maringá-PR, década de 1940 

 
Fonte: Site Maringá Histórica (2018) 

 

Desta forma as gerações presentes por meio de suas necessidades atuais 

vão contribuindo para que o espaço se transforme na plataforma de mudanças 

sobrepostas pelas ações do passado e das que ainda virão, criando um efeito de 

somatização de intervenções (Figura 11). 
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Figura 11 - Vista atual da cidade de Maringá-PR 

 
Fonte: Canal JC- Drones (2017) 

 

 Então o movimento cotidiano que compõem a vida da população e que ditam 

o compasso dos trabalhadores, sua locomoção até o trabalho, as atividades simples 

do dia a dia, o trânsito de veículos e pessoas que viabilizam diversas atividades, são 

processos que fazem a vida urbana possível (BARROS, 2017). 

 Nesse sentido, Santos corrobora dizendo que: 

 
Os movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas 
geográficas, transformam a organização do espaço, criam novas situações 
de equilíbrio e ao mesmo tempo novos pontos de partida para um novo 
movimento. Por adquirirem uma vida, sempre renovada pelo movimento 
social, as formas - tornadas assim formas-conteúdo - podem participar de 
uma dialética com a própria sociedade e assim fazer parte da própria 
evolução do espaço (SANTOS, 2008, p.106). 

 

 A concepção da paisagem urbana já começa se impor no planejamento para 

estabelecimento de um loteamento, que está diretamente atrelado as legislações 

que demandam sobre os aspectos urbanísticos, e vai ganhando concreção assim 

que as edificações vão se estabelecendo (Figura 12). Mas a paisagem urbana além 

das construções abrange, contudo, os espaços públicos como os espaços abertos, 

ruas, avenidas, praças, canteiros centrais. Isso reporta-se diretamente aos 

instrumentos que delineiam as faces da paisagem urbana por meio de Planos 

Diretores, Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e Edificações (ALBERTIN, 

2016).  
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Figura 12 - Anteprojeto de Maringá de autoria de Jorge de Macedo Vieira. 

 
Fonte: Meneguetti (2009) 

 

 Ao observarmos a (Figura 13), o que fica evidente além da grande mudança 

na paisagem é que o formato apresentado no anteprojeto, foram preservados, como, 

os dois pulmões verdes centrais, as vias, os contornos e as características do 

ambiente que dão identidade ao espaço. 

 

Figura 13 - Cidade de Maringá-PR vista aérea 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Maringá (2019) 
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Segundo Albertin (2016) considerando que a estrutura urbana possua três 

elementos: matriz, mancha e corredores, onde as vias, lotes, quadras e edificações 

compõe o elemento da matriz, está seria a mais importante na transformação da 

paisagem urbana, pois compreendem elementos de grande extensão, onde os 

outros componentes estão de certa forma inseridos nesta matriz. 

 

 

2.5. INTERVENÇÕES NO CENTRO URBANO 

 

 

As cidades possuem a característica de ser um ambiente com grandes 

aglomerações, movimentação constante de indivíduos, produtos e veículos onde 

tudo isso deriva de fatores e necessidades comuns à sociedade. Todo esse 

ambiente descrito foi-se no processo histórico ganhando definições diversas na 

tentativa de compreender esse fenômeno onde o centro histórico estava associado a 

valorizar no presente as heranças do passado, o centro de negócios englobando o 

local do lazer, politica, finanças, o centro de mercado as trocas comerciais e 

dependendo de sua importância em centros principais, subcentros e locais 

(VARGAS; CASTILHO, 2015). 

 Desta forma podemos compreender que para intervir em um centro urbano 

onde suas características estão carregadas de história e valores de grande 

importância social (e não somente de valores monetários) precisam ser preservados 

de maneira que qualquer intervenção tenha que ser realizadas com motivações que 

tenham importância fundamentada. No Quadro 1 verifica-se algumas intenções para 

que os centros urbanos sejam modificados: 

 

Referência e 
identidade 

Os centros tem um papel essencial quanto à identidade e a referência 
de seus cidadãos e visitantes. 

História urbana 
O centro é o lugar onde se encontram as sedimentações e as 
estratificações da história de uma cidade. 

Sociabilidade e 
diversidade 

A variedade de atividades e a tolerância às diversidades reforçam o 
caráter singular dos centros urbanos em relação aos subcentros mais 
recentes. 

Quadro 1 - Motivações que conduzem as intervenções em centros urbanos 
Fonte: Vargas e Castilho (2015) 

Continução... 
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Infraestrutura 
existente 

Nos centros das cidades, geralmente, há um sistema viário 
consolidado, saneamento básico, energia e serviços de telefonia 
transporte coletivo equipamentos sociais e culturais de diversas 
naturezas. O descarte dessa infraestrutura, tanto do ponto de vista 
econômico quanto ambiental é injustificável. 

Mudanças nos 
padrões 
sociodemográficos 

Alterações como maior expectativa de vida e consequentemente 
envelhecimento da população; redução do número de componentes da 
família; ampliação do trabalho feminino, entre outros aspectos, facilitam 
e reconduzem ao retorno de habitações nas áreas centrais. 

Deslocamentos 
pendulares 

Estatisticamente, o centro de muitas cidades ainda concentra um maior 
número de postos de emprego. O retorno do uso residencial para o 
centro diminui sensivelmente a necessidade de movimento pendular 
diário moradia-trabalho 

Distribuição e 
abastecimento 

Durante muitas décadas, vem ocorrendo a dispersão locacional dos 
negócios. Em diversas escalas, entretanto, os centros ainda retêm uma 
parcela da distribuição de bens e serviços. 

Quadro 1 (Continuação) - Motivações que conduzem as intervenções em centros 
urbanos 
Fonte: Vargas e Castilho (2015) 

 

O cenário urbano possui dentre outros, a capacidade de modificar recursos e 

a paisagem natural, além de se reinventar no processo histórico concomitante ao 

progresso da cidade (PÉREZ, 2000). 

Nesse sentido Vargas e Castilho (2015), compreende que as intervenções no 

centro urbano para o progresso da cidade devem ser analisadas partindo da 

premissa daquilo que é imprescindível, ou seja, da real necessidade da intervenção. 

Dessa forma introduzir obras no espaço público assumiria um caráter de 

recuperação ou manutenção preventiva de espaços degradados e deteriorados. 

Hoje o sentido da intervenção se dá no âmbito estético e agregar valor aos prédios 

ociosos, tendo o retorno financeiro como fundamento para as ações 

intervencionistas bem como um instrumento político. 

 

 

2.6. SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 

 

 

A estrutura urbana é um fenômeno timbrado pelo homem, separando em suas 

formas aquilo que é urbano e o que pertence a natureza, e são as suas marcas que 

dizem isso, por meio de edificações, malhas viárias e contornos definidos 

(PESAVENTO, 2007).  
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A infraestrutura da urbe é essencial para as cidades, visto que os seus 

instrumentos dão suporte para o seu progresso, por meio de suas respectivas 

funções, que compreende propriedades sociais e financeiras. Sob a perspectiva 

social a infraestrutura urbana viabiliza as condições adequadas para residência, 

trabalho, saúde, ensino e entretenimento. No que tange as finanças, as atividades 

produtivas precisam estar amparadas com infraestrutura adequada para que os 

produtos e serviços sejam fornecidos com qualidade (ZMITROWICZ; 

ANGELISNETO, 1997). 

Os sistemas de rede de infraestrutura são parte integrante do surgimento da 

urbe, algo que completa a sua existência, pois com o progresso populacional e o seu 

crescimento exponencial faz com que os espaços urbanos tenham obrigatoriamente 

uma gestão eficaz na implantação de estruturas, sistemas e subsistemas que 

atendam estas demandas. Para Zmitrowicz e Angelis Neto (1997), o espaço urbano 

necessita compulsoriamente dos seguintes subsistemas: 

 

a) Subsistema Viário (Figura 14): Possui o maior custo dentre outros 

sistemas, compõe diversas classificações como; vias locais, coletoras, 

arteriais, expressas além das ciclovias que vão depender do tipo do 

trafego, seja automóveis, pedestres ou bicicletas (Zmitrowicz; Angelis Neto 

1997). 

 

Figura 14 - Arco metropolitano do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Site da Odebrecht (2014) 
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b) Subsistema de Drenagem Pluvial (Figura 15): Este subsistema tem a 

função de retirar as águas do meio urbano para proteção dos indivíduos e 

das construções. Para escoar a água utilizam-se dos seguintes 

instrumentos; guias e sarjetas e as redes de captação que contemplam 

Meios-fios, sarjetas, sarjetões, bocas de lobo, galerias, poços de visita e 

bacias de estocagem (Zmitrowicz; Angelis Neto 1997). 

 

Figura 15 - Execução de uma galeria de águas pluviais 

 
Fonte: Revista Construa (2018) 

 

c) Subsistema de Abastecimento de Água (Figura 16): o abastecimento de 

água é de regra o primordial para a população bem como o seu alto custo 

para torna-la potável. Este subsistema divide-se em; Captação, adução, 

recalque, tratamento e distribuição (Zmitrowicz; Angelis Neto 1997). 

 

Figura 16 - Estação de tratamento de água  

 
Fonte: Site da Sanepar (2019) 
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d) Subsistema de Esgoto Sanitário (Figura 17): Após a utilização da água o 

seu uso se torna perigoso por causa da contaminação. Desta forma este 

subsistema integra as seguintes redes: Redes de esgotos sanitários, 

Ligações prediais, poços de visita, tanques fluxíveis, estações elevatórias 

e estações de tratamento (Zmitrowicz; Angelis Neto 1997). 

 
Figura 17 - Estação de Tratamento de Esgoto  

 
Fonte:Site da Sanepar (2011) 

 

e) Subsistema Energético (Figura 18): é de grande utilização na área urbana 

em diversos serviços como iluminação, transporte e possui as seguintes 

derivações; Energia elétrica (sistemas de geração, transmissão, 

distribuição, posteação e ligações prediais) energia a gás combustível 

(Zmitrowicz; Angelis Neto 1997). 

 
Figura 18 - Itaipu Binacional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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f) Subsistema de comunicações (Figura 19): Este subsistema está em 

grande expansão devido a velocidade com que as informações são 

transportadas através de fibras óticas o que se assemelha com o 

subsistema enérgico (Zmitrowicz; Angelis Neto 1997). 

 
Figura 19 - Torre para sistema telefônico móvel 

 
Fonte: Site da SintellRN(2016) 

 

Todos estes subsistemas influenciam diretamente o desenvolvimento da 

cidade bem como a implantação de edificações sejam elas de qualquer natureza, 

visto a necessidade de se estabelecer de forma organizada garantindo o bem-estar 

social. 

 

 

2.7. PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

A promulgação da Constituição de 1988, foi um propulsor na resolução de 

alguns problemas que existia entre diversos entes públicos, pensadores e 

universidades sobre o planejamento urbano. A atenção recai sobre os artigos, 182 e 

183 da constituição federal, que falam sobre a Política Urbana, dando autonomia 

para que os municípios, elaborassem o seu plano diretor até o ano de 2006 

(DUARTE, 2012).  



37 

 

 

Para objeto de leitura e constatação do posicionamento acima, 

apresentaremos os artigos 182 e 183, Capitulo II – Da Política Urbana, da 

Constituição de 1988: 

 

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: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo; 
III - 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. 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.   
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 
vez. 
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. (BRASIL, 
1988, p.112). 

 

 

2.7.1. Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) 

 

 

Apesar da administração municipal ter recebido alguma atenção na 

constituição, ela era muito genérica, o que dependeria de leis complementares, 

então para que os capítulos do plano diretor tivessem aprofundamento jurídico em 

suas diretrizes eles precisavam ser regulamentados, e que de fato foram (DUARTE, 

2012). 
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O Estatuto da Cidade aborda no art. 2º e incisos IV e VI da Lei 10257/2001 

que o planejamento da cidade recai sobre sua responsabilidade na organização do 

ambiente urbano, não deixando que o mesmo seja ocupado de maneira irregular 

(BRASIL, 2001) 

Esta Lei colocou nas mãos do poder público a autorização para intervir no uso 

e na ocupação do solo promovendo a função social da cidade e do imóvel, a 

regularização agrária de locais apropriados, bem como inseriu a população em 

algumas decisões. O estatuto elenca instrumentos importantes de controle urbano. 

Autorizações e competências que estão sempre sob a abrigo do interesse público 

(YAMAWAKI; SALVI, 2013). 

 

 

2.7.2. Conceito de Plano Diretor 

 

 

O conceito de plano diretor está definido no art.40 do Estatuto da Cidade 

onde afirma no parágrafo 1º que “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.(BRASIL, 

2001, p.12) 

 Logo no artigo 41 desta referida lei diz que o plano diretor é um dispositivo 

obrigatório para as seguintes cidades:  

 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional (BRASIL, 
2001, p.12). 

 

Na perspectiva de Mota (1999), o plano diretor tem que ser elaborado levando 

em consideração todo aspecto que resguarde condições favoráveis de vida aos 

habitantes, conservação do meio ambiente e os recursos advindos dele. Toda essa 

preocupação tem que ser reservada no início do planejamento, determinação das 

diretrizes e concepção da legislação, garantindo o bem-estar da geração seguinte. 
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3 LEGISLAÇÃO URBANA DE MARINGÁ 

 

 

Para verificação dos parâmetros urbanísticos que regem uma cidade é 

necessário atentar-se a legislação do município da qual a intervenção será 

implantada. Este capitulo buscou elencar os principais dispositivos para aprovação 

de projetos, analisando a documentação necessária para estruturação dos 

processos bem como o funcionamento do portal de serviços, ferramenta essa 

desenvolvida em meio digital para atender as novas demandas do Programa Agiliza 

Obras. 

 

 

3.1. PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MARINGÁ 

 

 

A cidade de Maringá representada por seus gestores dispõe de autonomia 

para criar as suas leis e regulamentar o perímetro urbano, amparada pelo Estatuto 

das Cidades sob a Lei Federal Nº 10257/2001. 

Com isso instituiu-se sob a Lei Complementar de Nº 632/2006 o Plano Diretor 

definindo seus objetivos: 

 

Art. 15. São objetivos gerais do Plano Diretor de Maringá: 
I - fazer cumprir a função social da cidade e das propriedades urbana e 
rural; 
II - promover a inclusão social; gestão democrática; 
IV - promover a preservação e recuperação do meio ambiente, buscando a 
integração e a sustentabilidade, de forma a melhorar a qualidade de vida 
urbana e rural; 
V - tornar a Cidade de Maringá um centro de atratividade da região, com a 
implementação dos programas e projetos contidos neste plano; 
VI - garantir uma gestão eficaz e eficiente; 
VII - promover o desenvolvimento sustentável da cidade (MARINGÁ, 2019, 
p.3). 

 

Com a instituição do plano diretor foi necessário criar dispositivos para atingir 

os seus objetivos, padronizando as ações do município, como a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano, Parcelamento do Solo Urbano, Zoneamento e Diretrizes 

Viárias, conforme o artigo 81 da Lei Complementar 632/2006 afirma que “Os 

parâmetros de uso, ocupação e parcelamento definidos neste Capitulo tem como 
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objetivo estabelecer diretrizes para a complementação das normas de uso e 

ocupação do solo municipal a serem definidos em leis municipais especificas” 

(MARINGÁ, 2019, p.20).  

 

 

3.1.1. Do uso e ocupação do solo urbano 

 

 

O Uso e a Ocupação do Solo na Cidade de Maringá é delineado pela Lei 

Complementar 888/2011 que regulamenta os parâmetros urbanísticos, qualificando  

o uso do solo em usos permitidos e usos proibidos e também a forma que o território 

urbano é ocupado, criando diretrizes para que as edificações atendam de maneira 

satisfatória o interesse público e a função social da cidade, além de garantir que a 

paisagem urbana seja qualitativamente preservada (MARINGÁ, 2019) 

 A Lei Complementar 888/2011 afirma em seus objetivos esta integração entre 

os interesses públicos e privados sobre a paisagem urbana as edificações e sua 

viabilidade em atender as demandas particulares sem afetar os anseios da 

população, conforme o artigo 2 da referida lei que diz: 

 

Art. 2º. Esta Lei tem por objetivos: 
I - promover o exercício da função social da cidade e da propriedade; 
II - assegurar a sustentabilidade no uso e na ocupação do solo urbano e 
rural;  
III - disciplinar a localização de atividades no Município, prevalecendo o 
interesse coletivo sobre o particular e observados os padrões de segurança, 
higiene e bem-estar da comunidade;   
IV - minimizar o impacto de atividades potencialmente geradoras de 
incômodo e efeitos nocivos sobre a vizinhança, através da sua separação 
dos demais usos urbanos;  
V - regulamentar a implantação das edificações nos lotes e sua relação com 
o entorno; 
VI - estabelecer padrões adequados de densidade na ocupação do 
território;  
VII - ordenar o espaço construído para assegurar a qualidade morfológica 
da paisagem urbana (MARINGÁ, 2019, p.1). 

 

As informações sobre as zonas e seus respectivos usos, estão sintetizadas 

no Anexo I tabela de Usos do Solo e Anexo II Tabela de parâmetros de Ocupação 

do Solo, ambos anexos da Lei Complementar 888/2011. 
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3.1.2. Parcelamento do solo  

 

 

A cidade de Maringá até o dia 31 de dezembro de 2009 através da Lei 

Complementar 334/99 art. 7º item I e II contemplava a possibilidade de 

parcelamentos do solo que resultassem em lotes com frações mínimas de 300,00 

m², para lotes em meio de quadra com largura média de 12,00 m, e lotes com 

360,00 m² para lotes de esquina com 15,00 m de largura mínima em todas as suas 

testadas.(MARINGÁ, 2019) 

Com a revogação da Lei Complementar 334/99 pela Lei Complementar 

889/2011, o lote-padrão residencial do município de Maringá passaram a ter frações 

de 400,00 m² para lotes meio de quadra e de 475,00 m² para os lotes de esquina.  

 Segundo o art.7º da Lei Complementar 889/2011 a ocupação bifamiliar com a 

construção de duas residências independentemente de serem geminadas ou não 

ficaram condicionadas ao parágrafo 8º do seu artigo que diz: 

 

Art.7º, § 8.º Somente será permitida a ocupação bifamiliar com duas 
residências de frente para o logradouro, geminadas ou não, em lote com as 
seguintes dimensões e áreas: 
a) quando situado em meio de quadra: testada e largura média mínimas de 
16,00m (dezesseis metros) e área mínima de 400,00m² (quatrocentos 
metros quadrados); b) quando situado em esquina: testada e largura média 
mínimas de 19,00m (dezenove metros) e área mínima de 475,00m² 
(quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados) (MARINGÁ, 2019, p.8). 

 

 Com esta alteração nas dimensões dos lotes, as residências passaram a ter 

mais opções para o desenvolvimento dos ambientes, como a ventilação e 

iluminação e espaço em frente ao lote para estacionamento de veículos sem 

atrapalhar os acessos. Em contrapartida os valores dos imóveis obviamente 

sofreram valorizações proporcionais pela sua dimensão. 

 

 

3.1.3. Código de edificações  

 

 

O código de edificações da cidade de Maringá está aprovado sob a Lei 

complementar 1.045/2016 que norteia o poder público na administração do ambiente 
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urbano. Nela estão delineados os procedimentos técnicos para aprovação de 

projetos, o modo de utilização das construções pretendidas como daquelas que já 

existem, as fiscalizações e possíveis sanções a parâmetros infringidos. Esta lei 

possui caráter abrangente sendo amparada por Normas Regulamentadoras 

Municipais (NRM) conforme determina o art.1º da Lei Complementar 1045/2016 e § 

3º: 

 

§ 3º Os assuntos abrangidos nesta Lei serão complementados por leis e 
decretos que constituir-se-ão em regulamentos próprios catalogados e 
sistematizados através do Sistema Municipal de Normas Regulamentadoras 
para as Edificações e Urbanização SMNR, conforme segue: (alterado pela 
Lei Complementar 1056/2016) (MARINGÁ, 2019, p.2). 

 

 Esta lei veio fundamentar princípios como da sustentabilidade, desempenho 

das edificações, da prevalência dos interesses públicos sobre os interesses 

particulares, princípio da responsabilidade profissional bem como de adequações as 

Normas Técnicas Brasileiras. Além destes também traz definições no art. 10 Lei 

Complementar 1045/2016 de termos utilizados para Uso e Ocupação do Solo como: 

afastamentos ou recuos, área computável, taxa de ocupação, coeficiente de 

aproveitamento e áreas comuns (MARINGÁ, 2019). 

Isto posto, é importante que os profissionais que atuam na área de projetos 

estejam alinhados a estas leis, decretos e normas regulamentadoras (Quadro 2) 

para que nenhum parâmetro urbanístico venha ser infringido cumprindo o princípio 

da responsabilidade profissional descrito no art. 7º da Lei Complementar 1045/2016. 

 

LEGISLAÇÃO TEXTO 

Lei Complementar  
1045/2016 

Institui o Código de Edificações e Posturas Básicas para 
projeto, implantação e licenciamento de edificações no 
Município de Maringá e dá outras providências. 

Decreto  
1605/2016 

Regulamenta os procedimentos a serem adotados nos 
protocolos dos processos de licenciamento, projeto e 
implantações de edificações no Município de Maringá, 
instituídos pela Lei Municipal nº 1.045/2016, que dispõe sobre o 
Código de Edificações e Posturas Básicas e dá outras 
providências. 

Lei Complementar  
888/2011 Consolidada 

Substitui a Lei Complementar nº 331/99, que dispõe sobre o 
Uso e 
Ocupação do Solo no Município de Maringá e dá outras 
providências. 

Quadro 2 – Resumo dos dispositivos legais que regem a aprovação de projetos na 

cidade de Maringá. 

Fonte: MARINGÁ (2019) (Adaptado)      Continuação... 
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LEGISLAÇÃO TEXTO 

Lei Complementar 889/2011 
Substitui a Lei Complementar n. 334/99, que dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo no Município de Maringá. 

NRM A - 40001 
 Regulamentar o § 2º, do art. 151 da Lei Complementar nº. 
1.045/2016 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

NRM A - 40003 
Regulamentar o inciso IV, § 1º, art. 152, e art. 159, da Lei 
Complementar nº 1.045/2016 MODELO DE PRANCHAS 

NRM E 10.001 
Regulamentar o art. 107 da Lei Complementar n. 1.045/2016 - 
ÁREAS DE RECREAÇÃO 

NRM E 10.002 
Regulamentar o § 3º, art. 17, da Lei Complementar nº 
1.045/2016. ÁREA PERMEÁVEL E DISPOSITIVOS DE 
INFILTRAÇÃO 

NRM E 10.003 

 Regulamentar o art. 22, e o § 1.º, do art. 23, da Lei 
Complementar n. 1.045/2016 VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
DE VEÍCULOS EM EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
MECÂNICOS DE MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS 

NRM E 10.004 
 Regulamentar o art. 107, da Lei Complementar nº. 1.045/2016 
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
LAVAGEM E REPAROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

NRM U 20.001 Calçadas - Desenho, Acessibilidade E Mobilidade 

Quadro 2 (Continuação) – Resumo dos dispositivos legais que regem a aprovação 

de projetos na cidade de Maringá. 
Fonte: MARINGÁ (2019) (Adaptado) 

 

As informações do quadro 2 não tem a pretensão de abordar as normas que 

abrangem a aprovação de projetos em sua totalidade, mas organizar resumidamente 

os dispositivos que são essenciais para consulta antes de qualquer intervenção. 

Servindo como um documento de ajuda ao profissional, não tirando sua 

responsabilidade de consultar a legislação vigente. 

 

 

3.1.4. Atribuições, Competências e Penalidades 

 

 

Os profissionais da área de projetos precisam ter o amparo legal para usufruir 

das atribuições que lhe são de direito na aprovação de projetos, os profissionais de 

engenharia civil, deverão estar autorizados perante o CREA, como orienta a 

Resolução de Nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003. 

 

Considerando que os diplomados nas áreas abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea em cursos de nível superior e médio e outros habilitados de 
acordo com as leis de regulamentação profissional específicas somente 
poderão exercer suas profissões após o registro, previsto na Lei n° 5.194, 
de 1966, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
Crea.(CONFEA, 2003, [s.p.]). 
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O art. 163 da Lei Complementar 1045/2016 institui que: “Para efeito deste 

Código somente profissionais habilitados devidamente inscritos na Prefeitura 

poderão projetar, fiscalizar, orientar, administrar e executar qualquer obra no 

Município” (MARINGÁ, 2019) 

Partindo dessas premissas da legalidade, fica o município como ente 

regulador em consonância com esses órgãos para delimitar as atribuições dos 

profissionais, permitindo apenas os profissionais qualificados e aptos perante os 

seus conselhos para serem responsáveis pelas edificações, sendo um meio de 

resguardar as competências.  

 Além dessas exigências ficam os profissionais cientes dos problemas 

advindos de infrações aos aspectos urbanísticos, constantes na Lei complementar 

1045/2016 nos artigos 182 ao 198 referente à: penalidades, multas, prazos, 

embargos, demolição de obras irregulares e interposição de defesas 

respectivamente (MARINGÁ, 2019) 

Diante dessas penalidades impostas nos artigos citados, cabe ao responsável 

técnico compreender os aspectos da legislação urbana do município, e sua 

aplicabilidade exigindo o seu cumprimento e fiscalizando a execução de sua obra. 

 

 

3.2. PROGRAMA AGILIZA OBRAS 

 

 

A Prefeitura Municipal de Maringá no ano de 2014 avançou em mais uma 

nova etapa do Programa Agiliza Obras que substitui a apresentação física da 

documentação e assinaturas para licenciamento de obras, criando um ambiente 

virtual, onde todas as informações e dados são encaminhados em arquivos digitais. 

Com isso ao requerer o licenciamento de uma intervenção o projeto arquitetônico e 

seus detalhamentos não são mais objeto de análise reduzindo as informações 

analisadas, atentando-se apenas aos aspectos urbanísticos da construção por meio 

do Projeto de implantação de edificação. Os documentos necessários deverão estar 

gravados em meio digital, e os profissionais poderão verificar, através do número de 

protocolo todas as etapas percorridas pela Internet (MARINGÁ,2014).  

O Decreto Nº 1605/2016 regulamenta todos esses procedimentos necessários 

para abertura de processos relativos ao licenciamento de projetos e obras no 
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Município de Maringá. Cada intervenção possui finalidade e documentos diferentes 

para cada tipo de processo, conforme demonstrado no Quadro 3, cabe ao 

profissional designado verificar qual tipo de intervenção está adequada a cada 

solicitação. 

 

DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DE CADA PROTOCOLO 

TITULO DESCRIÇÃO 

Alvará de projeto 

é o protocolo realizado para a análise do projeto de implantação da 

edificação, a fim de que seja emitido o Alvará de Projeto, atestando a 

conformidade do projeto apresentado com os parâmetros 

urbanísticos. Ressalta-se que o Alvará de Projeto emitido não é válido 

para a execução de obra 

Alvará de execução 

é o protocolo realizado com a finalidade de emitir um Alvará de 

Execução para uma obra que já possua Alvará de Projeto aprovado 

anteriormente, concedendo a licença para a execução da obra e 

serviços relativos a construção 

Alvará de projeto e 

execução 

é o protocolo realizado para a análise do projeto de implantação da 

edificação e licenciamento da execução da obra simultaneamente 

Comunicado de 

demolição 

comunicação feita pelo responsável técnico da obra ou pelo 

proprietário acerca da demolição de edificações existentes; 

Comunicado de reforma 

interna 

comunicação feita pelo responsável técnico da obra acerca de 

reforma interna que ocasionou mudanças na compartimentação de 

uma edificação existente já aprovada pela Municipalidade; 

Cancelamento de Alvará 
é o cancelamento do documento de aprovação do projeto e/ou do 

documento de licenciamento para a execução de obras; 

Regularização de 

edificação existente 

É o processo para tornar regular a edificação existente irregular ou 

clandestina, desde que atendendo os parâmetros das Leis vigentes; 

Certidão de construção 
é o processo para a emissão de documento pela Administração 

Municipal que lista as edificações existentes no cadastro imobiliário; 

Certidão de demolição 
processo através do qual é emitido documento que certifica 

demolição total ou parcial de edificação existente; 

CERCONED 

processo solicitado após a conclusão da edificação para a emissão 

do documento que permite a ocupação da mesma, baseado no 

Atestado Técnico de Conclusão de Edificação fornecido 

anteriormente por um responsável técnico; 

Renovação de Alvará de 

Projeto e de Execução 

é o protocolo realizado para a renovação do documento de aprovação 

do projeto e/ou do documento de licenciamento para a execução de 

obras por prazo determinado; 

Modificação de projeto 

aprovado 

é o processo que permite a alteração do projeto aprovado após a 

emissão de um Alvará de Execução. Esse tipo de processo é possível 

apenas se a edificação não possuir CERCONED; 

Cancelamento de 

Processo 

trata-se do cancelamento do protocolo relativo a qualquer 

procedimento, desde que não deferido ou indeferido. 

Quadro 3 – Descrição da finalidade de cada protocolo 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 
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Após conciliar o tipo de protocolo com a intervenção, é necessário conhecer a 

documentação que compõe cada solicitação. Esta lista é disponibilizada no site do 

Município em Portal de Serviços conforme demonstrado no item 3.4. 

Com a publicação da Lei complementar 1045/2016 algumas nomenclaturas 

foram alteradas conforme o Quadro 4. 

 

LC 910/2011 Após publicação da LC 1.045/2016 

Análise Prévia Alvará de Projeto 

Alvará de Construção Alvará de Projeto e Execução 

Alvará de Demolição Comunicado de Demolição 

Alvará de Reforma Comunicado de Reforma Interna 

Cancelamento de Projeto Cancelamento de Alvará de Projeto ou Execução 

Atualização e Habite-se Regularização de Edificação Existente 

Certidão de Construção Certidão de Construção 

Certidão de Demolição Certidão de Demolição 

Habite-se Certidão de Conclusão de Edificação 

Regularização Comunicado de Reforma Interna já executada 

Renovação de Alvará de 
Construção 

Renovação de Alvará de Projeto e de Execução 

Substituição de Projeto Modificação do Projeto de Implantação Aprovado 

- Alvará de Execução 

- Cancelamento de Processo 

Quadro 4 – Nomenclaturas alteradas com a publicação da LC 1045/2016 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019)  

 

Com a alteração dessas nomenclaturas dos processos de aprovação o 

município passou a utilizá-las em todos os procedimentos administrativos e 

operacionais de suas repartições (MARINGÁ, 2019). 

 

 

3.3. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

 

 

O projeto de implantação de edificação conforme as definições para 

edificação no art. 10 da Lei Complementar 1045/2016, compõe as principais 

informações quanto aos aspectos urbanísticos da implantação da edificação no lote, 
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como: zoneamento, uso e ocupação do solo, recuos obrigatórios, área permeável e 

altura da edificação. O projeto de implantação é composto pelos seguintes 

elementos: selo do projeto, quadro de áreas e estatística, símbolos, gabarito de 

áreas e a Implantação da edificação no lote (MARINGÁ, 2019). 

O selo do projeto de implantação (Figura 20) reúne informações sobre o 

imóvel, proprietário, tipo da intervenção pretendida, situação esquemática 

assinaturas digitais da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 

(SEPLAN) e do profissional. 

 

Figura 20 - Selo do projeto de implantação 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 
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Para que as informações do selo do projeto de implantação sejam 

compatíveis com os dados do município, é necessário que o profissional tenha 

acesso ao espelho do imóvel e compatibilize as informações que constam no 

cadastro imobiliário com os dados do selo. Este espelho é disponibilizado por meio 

do pedido do Cadastro Único Multifinalitário (CADUM) conforme o item 3.5.1.  

O Tipo de intervenção será correspondente ao processo que se destina: 

Alvará de construção e/ ou execução, regularização ou modificação de projeto 

aprovado. 

 Na Figura 21 está o quadro de áreas, com dados hipotéticos que reúnem 

informações sobre: (A) áreas existentes já aprovadas, (B) as construções 

pretendidas ou aquelas que porventura serão regularizadas.  

 

Figura 21 - Quadro de áreas 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 
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Após o item (C) quando incidir dois usos diferentes (Comercial e Residencial) 

sobre o lote é necessário discriminar suas áreas e o número de unidades. As vagas 

para estacionamento deverão seguir a Lei Complementar 1045/2016 art.23 

regulamentada pela NRM E_10.003 (MARINGÁ, 2019). 

No quadro de estatística (Figura 22) deverão constar os cálculos da taxa de 

ocupação, coeficiente de aproveitamento e área permeável com relação direta com 

a área do terreno. 

É necessário a compatibilização e verificação destes valores junto a tabela de 

uso e ocupação do solo, e caso o potencial construtivo esteja sendo extrapolado, 

tem-se a opção de pedir a medida compensatória conforme a Lei complementar 

1045/2016 no artigo 182 inciso VI (MARINGÁ, 2019). 

 

Figura 22 - Quadro de Estatística 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

Os símbolos para implantação e edificações não foram objeto de análise e 

detalhamento de suas características uma vez que são elementos gráficos 

padronizados pela SEPLAN, e utilizados conforme a necessidade de cada 

intervenção. 

A implantação da edificação (Figura 23) no lote, resume de forma gráfica os 

parâmetros urbanísticos entre o lote e a edificação como: recuo frontal, lateral, 

fundo, diretrizes viárias, chanfro em lotes de esquina até os tipos de instalações 

prediais que atendem a edificação. 

O gabarito de cálculo resume as medidas lineares do contorno da edificação, 

com a inserção da área construída da intervenção.  
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Figura 23 - Exemplo de implantação de edificação e gabarito de áreas 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019)  
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3.4. PORTAL DE SERVIÇOS   

 

 

 A Interface do Portal de Serviços conforme mostrado na Figura 24, possui 

várias funcionalidades que vão desde a emissão de certidões, tributação, consulta 

de processos, até pedidos de indenizações. Essas funções auxiliam diretamente 

contribuintes e profissionais de diversas áreas de atuação, inclusive nas áreas da 

Engenharia e Arquitetura.  

Ao acessar o sistema o usuário terá acesso a uma interface como mostrado 

na figura abaixo. 

 

Figura 24 - Agiliza Obras 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

  No campo “Agiliza Obras” existe algumas ferramentas que dão acesso a 

informações sobre Leis, normas e parâmetros urbanísticos utilizados na aprovação 

de projetos. Além destas informações, o sistema online possui formulários, 

documentos padronizados e um simulador de impostos e taxas. 

No ícone “Projetos e Obras” o profissional terá acesso a um aviso informando 

que as solicitações pretendidas deverão ser protocoladas junto à praça de 

atendimento, e informações gerais sobre a documentação de cada processo de 

acordo com a Figura 25. 
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Figura 25 - Documentos por tipo de processo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

O campo “Agiliza Obras conforme o portal de serviços possui 4 divisões: (a) 

Consulta da Situação do Imóvel; (b) Modelos de Anexos Diversos; (c) Formas de 

Pagamento de ISS sobre serviços/obras de Edificações; (d) Formulários para 

Solicitação das intervenções nas Edificações/Imóveis.  

 

 

3.4.1. Consulta ao Cadastro Único Multifinalitário (CADUM)  

 

 

Na elaboração do projeto de implantação é aconselhável que o profissional, 

solicite junto à prefeitura o CADUM como orienta o Decreto 1605/2016 no art. 10, 

pois este reúne todas as informações de um cadastro imobiliário, desta forma o 

profissional terá condições de fazer um levantamento geral das condições do imóvel 
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junto ao órgão municipal como: sequências de construções aprovadas ou 

regularizadas, demolições ente outras (MARINGÁ, 2019). 

Para isso, basta acessar o portal de serviços, preencher o formulário de 

consulta ao CADUM (Figura 27) e comparecer na prefeitura com a documentação 

necessária para abertura do protocolo. Esta solicitação não é obrigatória, mas 

poderá resultar em indeferimento do processo caso as informações não sejam 

compatíveis. 

 

Figura 26 - Consulta da situação do imóvel 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

Esta consulta evita que o profissional tenha surpresas durante o processo de 

aprovação, pois todo o histórico de informações contidas no cadastro imobiliário de 

um contribuinte precisa convergir com a nova intervenção feita pelo Engenheiro ou 

Arquiteto. 

 

 

3.4.2. Atualização cadastral 

 

 

É um procedimento para manter os dados do cadastro imobiliário do imóvel 

atualizado e com informações convergentes em relação aos processos e projetos 

que por ventura serão protocolados. Esta atualização é realizada através de um 

documento (modelo físico) contendo todas informações do imóvel, do requerente ou 

proprietário.  
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A prefeitura por meio do Decreto 1605/2016 e o § 6º, tem autorização para 

indeferir processos que estejam com informações erradas ou desatualizadas no 

espelho do cadastro imobiliário ou no processo (MARINGÁ, 2019). 

Ainda dentro do Portal de Serviços no campo “Consulta da Situação do Imóvel” 

no ícone “Ficha técnica” o Relatório de Uso de Solo (Figura 27) possui informações 

sobre o proprietário, dados do imóvel, bem como um resumo dos aspectos 

urbanísticos do lote, facilitando a visualização dos principais parâmetros que incidem 

sobre o mesmo. 

 

Figura 27 - Modelo de relatório de uso do solo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

Desta forma cabe ao profissional contratado ou o proprietário do terreno 

possuir o número do cadastro imobiliário para fazer a consulta. Esta consulta não 

exime o profissional, de consultar a legislação vigente e as normas correlatas. O 
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relatório de Uso do solo possui informações relevantes ao profissional, desta forma 

estruturou-se um resumo por meio do Quadro 5 as principais informações deste 

relatório evidenciando suas definições. 

 

TERMOS 
DEFINIÇÕES CONFORME AS LEIS 

COMPLEMENTARES 
 888/2011 E 1045/2016  

Zona ou Zoneamento 

Considera-se Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo a 
divisão do território municipal em 
zonas distintas, segundo os critérios de usos 
predominantes e de aglutinação de usos afins e separação 

Dimens. Mínima de lotes meio de 
quadra/ esquina testada (m) / Área 

(m²) 

terreno contendo as dimensões e área mínimas exigidas 
para a zona em que se localiza; 

Altura máxima de Edificação (m) 

distância vertical entre o nível da soleira de entrada no 
pavimento térreo até o ponto mais alto da edificação, 
desconsiderando os pára-raios 
e antenas; 

Coeficiente Máx. de aproveitamento 
(un) 

índice que definirá a área máxima de construção 
permitida para o lote através de sua multiplicação pela 
área do terreno; 

Taxa Máx. de ocupação do lote (%) 

relação direta entre a projeção horizontal das edificações – 
cobertas e determinadas descobertas – sobre o lote e a 
área deste, expressa em 
valores percentuais; 

Afastamentos / Recuos mínimos 
das divisas (m) 

menor distância estabelecida pelo Município entre a 
edificação e as divisas do lote em que se localiza, o qual 
pode ser frontal, lateral ou 
de fundo; 

Quadro 5 – Principais termos utilizados no Relatório de Uso do Solo. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

 Neste quadro resume algumas definições do relatório de uso do solo e 

também da ocupação do território urbano. Cabe aos profissionais analisar os 

parâmetros do zoneamento que o imóvel está inserindo compatibilizando as 

informações do lote, da intervenção e dos dados urbanísticos. 

 

 

3.4.3. Modelos de anexos  

 

 

 Os anexos disponibilizados pelo município (Figura 28) estão divididos entre 

aqueles que são direcionados ao profissional (arquivos técnicos) e outros ao 

proprietário.  
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Entre os arquivos disponíveis ao profissional que aparecem com mais 

frequência na lista de documentos obrigatórios são: (a) Declaração do proprietário, 

(b) Projetos de Implantação de Edificação (formato DWG), (c) Cronograma de 

Execução e (d) Relatório fotográfico. 

 

Figura 28 - Modelos de anexos diversos 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019). 

 

 Os documentos disponibilizados pelo município, servem para nortear os 

profissionais e padronizar os arquivos que vão para análise. Assim basta baixar os 

arquivos necessários para cada tipo de intervenção correspondente e preenche-lo 

da maneira solicitada pela SEPLAN. 
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3.4.4. Formas de Pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS)  

 

 

A incidência do imposto sobre a intervenção deverá ser identificada em 

formulário próprio e a forma que ele será cobrado na abertura do protocolo, 

conforme o art.8 do Decreto 1605/2016. De acordo com o parágrafo único do 

mesmo artigo, as taxas de análise serão emitidas no momento do protocolo, já o 

lançamento do imposto após a aprovação do processo (MARINGÁ, 2019). 

Conforme os formulários elencados nos itens 3.2 da Figura 29 verifica-se 

todas as possibilidades de lançamento do referido imposto, podendo ser feito na 

aprovação de maneira a vista, parcelada ou contabilizada (substituição tributária), ou 

até mesmo a isenção conforme o benefício de lei 735/2008.  

 

Figura 29 - Formulários de tributação 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019). 

 

Os valores de cada processo poderão ser previamente simulados no item 3.1 

(Simulador) da figura 30, para realização de orçamentos, e principalmente para 

transparência dos valores que serão arrecadados ao município com antecedência. 
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3.4.5. Formulários de intervenções 

 

 

No item 4 da Figura 30 segue-se uma sequência de várias solicitações tanto 

para intervenções novas (campo destacado), como para regularização de 

edificações existentes, modificações de projeto aprovado ou pedido de CERCONED 

entre outros. 

 

Figura 30 - Solicitação das intervenções nas edificações  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

Com os formulários de intervenção e ISS devidamente preenchidos e salvos 

em formato PDF – Portable Document Format, conforme o art. 2 § 3º e 5º da Lei 

Complementar 1.605/2016, e assinados digitalmente pelo responsável técnico, basta 

organizar os arquivos em mídia digital CD/DVD de acordo com a figura 26 e 

comparecer no paço municipal formalizando o protocolo da intervenção pretendida 

(MARINGÁ, 2019).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 O método para o desenvolvimento desta pesquisa foi de abordagem 

quantitativa e qualitativa, do tipo descritiva com base bibliográfica. Como 

procedimento técnico utilizou-se da análise documental aliada ao estudo de caso 

(Figura 31). 

 

Figura 31 - Fluxograma de pesquisa 

 
Fonte:  Elaborado pelo autor (2019) 

 

 Em síntese o presente capítulo refere-se à definição da pesquisa, 

caracterização da área de estudo, bem como os procedimentos utilizados para 

desenvolvimento do trabalho. 

 

 

4.1. DEFINIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA 

 

 

O método quantitativo está relacionado a representar os dados pesquisados 

em forma de números, para analisá-los de maneira particularizada um universo de 

informações coletadas de maneira primaria ou secundária. Na coleta primaria as 
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informações estão em posse de quem as compilou, já a coleta secundária, são 

dados que já foram publicados, analisados e amplamente utilizado em outros 

estudos como censo demográfico, relatórios governamentais entre outros. Já o 

método quantitativo se baseia de forma subjetiva nos fatos, aferindo importância 

aqueles que participaram da pesquisa, ou seja, os atores sociais (ZANELLA, 2013). 

Nessa perspectiva o estudo seguiu uma pesquisa de abordagem quantitativa 

apresentando informações de características numéricas, e de natureza qualitativa 

que traduz a qualidade desses dados.  

Para o diagnóstico utilizou-se de uma pesquisa do tipo descritiva como 

ferramenta para solidificar o estudo, por meio de leis, normas e decretos que 

compõe a Legislação Urbana de Maringá. Ainda buscou demonstrar o 

funcionamento do Portal de Serviços, uma ferramenta disponível por meio do site do 

município com diversas funcionalidades. Dispositivo que guia o profissional ou 

contribuinte para consultas, emissão de formulários, downloads de documentos e 

solicitações diversas. 

 A pesquisa descritiva para Cervo, Bervian e Silva (2006), tem a finalidade de 

utilizar informações sem que o autor manipule esses dados. Desta forma este tipo 

de pesquisa correlaciona diversas bibliografias, dados e conhecimentos científicos 

na busca de criar coerência entorno de uma ideia.  

O enfoque principal do trabalho foi o estudo de caso, onde buscou 

compreender por meio desta técnica, os procedimentos de aprovação de projetos 

associados aos documentos que deliberam sobre os parâmetros urbanísticos como: 

código de edificações, zoneamento e uso e ocupação do solo. 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2006 P.67) o estudo de caso “é a pesquisa 

sobre determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo 

do seu universo, para examinar aspectos variados a sua vida”. 

Nesse aspecto o estudo de caso absorveu as informações da legislação 

urbana, e comparou com os dados do projeto da intervenção, para o 

desenvolvimento coerente do estudo cientifico. Esse método “... não é uma técnica 

especifica. É um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do 

objeto social estudado" (GOODE; HATT, 1969, p.422). 

O objetivo foi analisar as informações coletadas em uma experiência real com 

análise documental, proporcionando o desenvolvimento de um estudo científico com 

base contextual enquadrando-se aos propósitos do trabalho.  
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi realizada no Município de Maringá-PR, (Figura 32) com 

distância de 441 km da capital do Estado, Curitiba. O Município foi fundado no dia 10 

de maio de 1947, possui uma altitude média de 555 metros em relação ao nível do 

mar, com uma área territorial de 487.052 Km². A cidade localiza-se geograficamente 

no noroeste paranaense cortado pelo tópico de capricórnio entre o paralelo 23º25’ e 

o meridiano 51º 57’. Atualmente conta com uma população estimada de 417.010 

pessoas, e de 357.077 pelo último censo do IBGE em 2010 (MARINGÁ, 2016). 

 

Figura 32 - Localização do município de Maringá 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2010)  

 

A área que abrigará o presente estudo (Figura 33) está inserida em Zona 

Residencial 2 (ZR2), o que qualifica a região para construção de duas unidades 

residenciais. A edificação objeto de estudo foi implantada no Jardim Munique na 

cidade de Maringá Paraná, loteamento devidamente aprovado conforme decreto 

1097/2016 e publicado no Órgão Oficial do Município de número 2540 (MARINGÁ, 

2019). 
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Figura 33 - Delimitação da área de estudo 

 
Fonte: Site da BMW empreendimentos (2019) 

 

A intervenção construtiva da edificação, e toda documentação que tramitou 

junto a prefeitura foram responsáveis por fornecerem as informações necessárias 

para fundamentar o estudo de caso, relacionando-a com os parâmetros Urbanísticos 

contemplados na legislação urbana de Maringá. 

 

 

4.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa analisou o processo de aprovação de uma edificação habitacional 

térrea em alvenaria até a emissão da CERCONED relacionando todo processo de 

licenciamento com os dispositivos legais da legislação urbana de Maringá que 

foram: Plano Diretor, Uso e Ocupação do Solo, Código de Edificações, 

Parcelamento do Solo Urbano, Decreto 1045/2016 bem como as Normas 

Regulamentadoras e formulários disponíveis no ambiente on-line do município.  

Esses documentos foram basilares para a análise do projeto de implantação 

de edificação, juntada de documentos e relatório fotográfico. Os dados referentes 

aos trâmites processuais receberam colaboração de funcionários que atuam no 

setor de protocolo da Prefeitura. 
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Em seguida realizou-se uma análise detalhada do projeto de implantação de 

edificação quanto aos parâmetros urbanísticos. 

Com o projeto de implantação de edificação finalizado e com os documentos 

obrigatórios exigidos pela SEPLAN salvos em meio digital (CD/DVD) foram levados 

até a praça de atendimento no setor agiliza obras onde foi efetuado o protocolo. 

Durante vista in loco no paço municipal, o funcionário do setor Agiliza Obras, 

e responsável por formalizar aberturas de processos, relacionou detalhadamente os 

trâmites legais para aprovação do alvará de projeto/Execução bem como os tramites 

da CERCONED. 

Para o progresso do estudo utilizou-se os softwares Microsoft Excel®2003 e 

Autocad®2017 que estruturou os dados do estudo de caso, juntamente com os 

formulários disponíveis por meio do site da Prefeitura Municipal de Maringá.  

Por se tratar de um estudo desenvolvido na modalidade de estudo de casos, 

recomenda-se cuidados para não considerar os resultados deste estudo para outras 

cidades e legislações municipais mesmo que similares. Propõe-se também o zelo 

para não considerar os resultados desta análise para períodos diferentes deste que 

está sendo realizado. 

Ambos os processos de licenciamento tramitaram sob a vigência da Lei 

Complementar 1045/2016, não comprometendo o desenvolvimento da pesquisa 

nem os resultados auferidos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capitulo foram apresentados os resultados e as discussões sobre os 

procedimentos técnicos para estruturação dos processos para aprovação sendo 

subdivididos em: Consulta da situação do imóvel, projeto arquitetônico, projeto de 

implantação, protocolo da intervenção e protocolo da CERCONED. 

 

 

5.1. CONSULTA DA SITUAÇÃO DO IMOVEL 

 

 

A solicitação ao CADUM foi dispensada na elaboração do processo devido à 

recente aprovação do loteamento e liberação para construções pelo município. Com 

isso, seguiu-se com a elaboração do processo da primeira intervenção consultando 

inicialmente apenas o relatório de Uso do Solo. 

A intervenção objeto de estudo teve classificação tipológica funcional de uma 

edificação habitacional térrea, conforme o art.º 53 da Lei Complementar 1045/2016. 

Com sistema construtivo caracterizado como edificação em alvenaria pelo art.º 50, 

inciso I da Lei Complementar 1045/2016 e quanto à sua complexidade, por não 

oferecer risco ambiental ou perigos aos seus habitantes, foi classificada em uma 

Edificação Comum e Corrente de acordo com o art. 55 e inciso I, da Lei 

complementar 1045/2016 (MARINGÁ, 2019).  

Para que se estabelecesse a elaboração dos projetos para aprovação, 

utilizou-se da Lei complementar 888/2011 bem como do Relatório de uso do Solo 

disponível no site da Prefeitura de Maringá, para compatibilizar os dados relativos ao 

zoneamento, parâmetros quanto ao uso e a ocupação do solo e a edificação 

pretendida. 

Enquadrando-se no que diz art.109 da Lei Complementar 1045/2016 onde 

“Toda obra que vise construção de edificação nova ou ampliação de edificação 

existente, ficará sujeita ao prévio licenciamento do Município por meio de solicitação 

de Alvará de Projeto e Alvará de Execução” (MARINGÁ, 2019, p. 50). 

Com essas informações disponíveis tornou-se possível desenvolver o projeto 

garantindo que a edificação não infringisse os parâmetros urbanísticos do município 
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como: recuo frontal, recuo de fundo, afastamentos laterais, taxa de ocupação, 

coeficiente de aproveitamento e altura máxima da edificação em consonância com a 

legislação e o Relatório de Uso do Solo (Figura 34) 

 

Figura 34 - Relatório de uso do solo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 2019 (Adaptado) 

 

 

5.2. DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

 

Segundo a Lei Complementar 1045/2016 art. 172. Parágrafo 2º o projeto 

arquitetônico não é objeto de análise por parte da prefeitura, mas a sua 

apresentação é obrigatória para fins de arquivo e fiscalização, quando do pedido da 

CERCONED (MARINGÁ, 2019). 
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O Projeto arquitetônico da edificação, possui um layout com nove divisões 

principais sendo: um Abrigo, uma sala, uma cozinha, três quartos, sendo uma suíte, 

um banheiro social, uma despensa e uma área de serviço, conforme demonstrado 

na planta baixa da residência (Figura 35). 

 

Figura 35 - Layout da construção pretendida 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

A definição do projeto arquitetônico em relação ao seu layout, limitou-se a aos 

recuos obrigatórios, alinhamentos e a dimensão do lote. Além da elaboração do 

layout projetou-se os seguintes elementos gráficos: Fachada, Cortes longitudinais e 

transversais, locação e cobertura e apresentação do carimbo padrão do Município.  
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5.3. DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

 O projeto de implantação de edificação foi desenvolvido seguindo os 

parâmetros de uso e ocupação do solo, para a tipologia funcional de uma edificação 

habitacional térrea. Com isso foi detalhado na (Figura 36) os principais parâmetros 

urbanísticos analisados gerando uma compatibilização entre as Leis, Decretos 

Normas regulamentadoras e a construção pretendida. 

 

Figura 36 - Infográfico dos parâmetros urbanísticos da implantação da edificação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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As dimensões mínimas do lote-padrão residencial (A) objeto de estudo, segue 

o que preconiza o art. 7, § 9º da Lei Complementar 889/2011, a partir das alíneas b 

e b1: 

 

Art 7. § 9º(...) b) em lote pertencente a parcelamento do solo protocolado 
junto à Municipalidade depois de 01 de janeiro de 2010: b.1) fração situada 
em meio de quadra: testada e largura média mínimas de 8,00m (oito 
metros) e área mínima de 200,00m² (duzentos metros quadrados) 
(MARINGÁ, 2019, p.8). 

 
 Desta forma o lote possui uma fração com testada média de 8,50 m e área de 

204,00 m², totalizando 408,00 m².  

A partir da área do terreno previu-se uma área permeável mínima (b.1) e (b.2) 

que é de 10 % em relação a área total do terreno, de acordo com o art.17. da Lei 

Complementar 1.045/2016, e regulamentada pela NRM E-10002, desta área, 50% 

deverá estar implantada em uma única área e ser possível inscrever um círculo com 

diâmetro de 1,30 m. Cumprindo este parâmetro destinou-se 10,23 m² ( 49,90%) no 

alinhamento predial e 10,27 m² (50,10%) no recuo do fundo , totalizando 20,50 m² 

para a fração do lote objeto de estudo. A área permeável (b.3) foi locada 

integralmente nos limites da fração que não possui edificação (MARINGÁ, 2019). 

A implantação da edificação dentro do lote (E) é uma obrigatoriedade 

segundo o art.13 da Lei Complementar 1045/2016 que constou das medidas 

necessárias para a correta localização do imóvel dentro do lote bem como as 

medidas dos recuos e confrontações mínimas. O recuo frontal (G) da edificação 

ficou à uma distância de 3,00 m em relação ao alinhamento predial, e os recuos 

laterais da direita e a esquerda da edificação (C) com 1,50 m e 1,75 m 

respectivamente. O recuo de fundo (C.1) distou-se 6,10 m da divisa, todos seguindo 

o que foi estabelecido no Anexo II da Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do 

Solo da Lei Complementar 1043/2016 (MARINGÁ, 2019). 

A tabela de parâmetros de ocupação do solo (Tabela 1) não informa as 

dimensões de lotes/testadas mínimas para lotes meio de quadra e esquina que 

pertencem aos parcelamentos após 01/01/2010, mas inseriu na Lei complementar 

consolidada 888/2011 o item 6 fazendo uma observação a Lei 1043/2016 que não 

consta destes dados: Conforme alínea "b" §2º do Art.19 da Lei Complementar 

888/2011: 
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Art.19 (...) para lotes existentes em parcelamento de solo após 01/01/2010 
devem apresentar as frações conforme segue: em meio de quadra ter 
testada e largura média mínimas de 8,00m e área mínima de 200,00m²; em 
esquina ter testada e largura média mínimas de 11,00m e área mínima de 
275,00m² (MARINGÁ, 2019, p. 69) 

 

Tabela 1 –Anexo II – Tabela de Parâmetros de ocupação do solo em Maringá 

 
Fonte: Lei Complementar 1.043/2016 (Maringá, 2019) 

 

Para o poço de iluminação e seus recuos mínimos (D) delimitou-se uma área 

de 4,13 m² com largura mínima de 1,50 m, seguindo o art. 89 § 1º da Lei 

Complementar 1.045/2016 que determina que “Quando em residências, deverão 

possuir área interna mínima de 3,00m² (três metros quadrados) e permitir a inscrição 

de círculo com 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de diâmetro” (MARINGÁ, 

2019, p.44). 

No item (F) Vaga de Auto, foi previsto um espaço de uso exclusivo para 

estacionamento de 1 (um) veículo para a unidade habitacional, conforme a NRM 

E10003 item 3.2 alíneas “a” possuindo dimensões de 2,60m x 4,50 m conforme os 

itens 3.4.1 e 3.4.2. da mesma norma (MARINGÁ, 2019). 

Maringá (2019) em seu art. 114 da Lei Complementar 1045/2016 item II, para 

as instalações prediais (H) que irão abastecer o imóvel (água, energia e esgoto), 

usou-se dos símbolos padrão, (definidos pela prefeitura), para locar e relaciona-los 

com os equipamentos públicos.  
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Entre todos os parâmetros analisados a calçada foi o único elemento gráfico 

que sofreu alteração em sua representatividade, onde era exigido todo o 

detalhamento de acordo com a figura 54, passou a exigir somente o texto “A calçada 

atende a Lei Complementar 1.171/2019 (NRM U – 20.0001) na Integra”. (MARINGÁ, 

2019, p. 21) 

 

 

5.3.1. Gabarito de áreas 

 

 

O gabarito de áreas (Figura 37) é um elemento obrigatório da implantação, 

conforme o Art. 7, item I da Lei Complementar 1045/2016, que detalha o contorno da 

edificação com medidas lineares para conferência da área construída, 

compatibilizando com a implantação da edificação.  

 

Figura 37 - Gabarito de área 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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O gabarito de área é o mesmo elemento utilizado na implantação da 

construção, sendo representado de maneira individual, para detalhamento das 

medidas lineares e determinação da área a ser edificada. 

 

 

5.3.2. Quadro de áreas e estatística 

 

 

O quadro de áreas apresentou 3 campos para preenchimento que foram; (A) 

áreas existentes, (B) intervenções pretendidas e (C) o total dessas edificações. 

No estudo em questão o lote não possui histórico de construções existentes, 

desta forma o campo (A) ÁREAS EXISTENTES NO TERRENO, permaneceu sem 

preenchimento. Já no campo (B) CONSTRUÇÕES PRETENDIDAS, compatibilizou o 

preenchimento dos dados com o gabarito de cálculo, conforme a Figura 38. Por 

tratar-se da primeira intervenção sobre o imóvel, não existe sequência construtiva 

lançada no espelho do cadastro imobiliário.  

 

Figura 38 - Quadro de áreas das intervenções 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

Para o campo (C) ÁREA TOTAL (Figura 39) utilizou-se apenas das 

informações constantes do campo (B) CONSTRUÇÕES PRETENDIDAS para o 

fechamento das áreas totais. Desta maneira somou-se o total dos itens 1 + 2, e 
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igualou a soma dos itens 3+4, para separação, (quando for o caso) das áreas 

habitacionais das áreas comerciais. 

 

Figura 39 - Quadro de áreas resumo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Logo abaixo do campo (C) apresentou as unidades de acordo com o lote, 

adequando-se à realidade do imóvel. Assim fez-se o preenchimento dos dados, 

adicionando a quantidade de unidades habitacionais e vagas para estacionamento 

conforme a NRM E_10003, que prevê o mínimo de uma vaga de estacionamento 

para cada unidade habitacional (MARINGÁ, 2019). 

Com as informações do quadro de áreas, calculou-se as informações 

constantes do quadro estatístico. Figura 40. 

 

Figura 40 - Quadro de estatística 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

 Após o lançamento dos dados, observou-se que a taxa de ocupação com 

24,50 %, e o coeficiente de aproveitamento em 0,245 cumpre os parâmetros da 

tabela de ocupação do solo sendo de, 70 % e 1,4 respectivamente. 
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5.3.3. Selo do projeto de implantação 

 

 

No selo do projeto de implantação (Figura 41) inseriu-se o tipo funcional da 

edificação e o modelo construtivo, os dados do proprietário e os dados do terreno. A 

situação esquemática seguiu o relatório de uso do solo que auxiliou a definir a 

quadra, as ruas que à tangenciam e a posição do norte verdadeiro. Com a inserção 

dos dados da empresa de engenharia e do responsável técnico, seguiu-se com as 

assinaturas digitais. 

 

Figura 41 - Selo do projeto de implantação 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 
Com todas as informações urbanísticas e gráficas compatibilizadas formou-se 

o projeto de implantação de edificação (Figura 42) que foi objeto de análise pela 

SEPLAN juntamente com a documentação anexada ao processo. 
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Figura 42 - Projeto de implantação de edificação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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 A figura anterior apresentou o projeto de implantação completo identificando 

cada elemento e sua disposição dentro da prancha, para melhor compreensão da 

montagem gráfica. Os Símbolos para Implantação não foram exemplificados por 

serem elementos padronizados e disponibilizados pela prefeitura. 

 

 

5.4. PROTOCOLO DA INTERVENÇÃO   

 

Com este subcapítulo objetivou-se elencar a documentação obrigatória que 

foram anexas ao processo e com isso analisar o processo desde a sua abertura, 

tramitação e aprovação. 

 

 

5.4.1. Da documentação obrigatória  

 

 

 Para a abertura do protocolo junto a prefeitura, fez-se a verificação dos 

documentos exigidos pela SEPLAN e relacionou no Quadro 6 todos os documentos 

obrigatórios conforme a lista de documentos por tipo de processo definidos no 

Anexo I do Decreto 1.605/2016, onde os mesmos foram convertidos em arquivos do 

tipo PDF (Portable Document Format) e assinados digitalmente conforme preconiza 

o art. 2 § 3º e 5º da Lei Complementar 1.605/2016 (MARINGÁ, 2019). 

 

ALVARÁ DE PROJETO E EXECUÇÃO 

DOCUMENTOS DESCRIÇÃO 

1º Declaração do proprietário 

Dados do proprietário 
Dados do imóvel 
Dados do profissional autorizado 
Em caso de representante: Documento anexado que comprove 
a representação 
Em caso de espólio: Documento anexado que comprove o 
óbito e a representação 

2º Formulário de Alvara de 
Projeto e Execução 

Dados do proprietário  
Numero do cadastro 
Assinalado campo “li e concordo” 
Dados do responsável técnico e Nº da ART/RRT 
Assinado digitalmente pelos profissionais dentro dos campos 
indicados 

Quadro 6 – Lista de documentos e procedimentos para elaboração e protocolo da 
intervenção   
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado)   Continuação... 
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ALVARÁ DE PROJETO E EXECUÇÃO 

ANALISE DOCUMENTAL 

DOCUMENTOS DESCRIÇÃO 

3º Projeto de Implantação da 
Edificação 

Carimbo / Selo do Projeto 
Implantação da Edificação 
Gabarito de áreas 
Quadro de áreas 
Quadro de estatísticas 
Assinado digitalmente pelos responsáveis técnicos 

4º Cronograma de Execução 

Dados do proprietário  
Dados do imóvel 
Dados do profissional executor 
Etapas previstas e tempo de execução 
Assinado digitalmente pelo responsável técnico 

5º Formulário de tributação 

Dados do proprietário  
Dados do imóvel 
Dados do profissional executor 
Dados da obra 
Assinado digitalmente pelo responsável técnico 

6º Matrícula do imóvel 

A matrícula corresponde ao lote do processo 
A matrícula está atualizada  
O imóvel apresenta algum impedimento (ver matrícula e 
diretriz) 

Quadro 6 (continuação) - Lista de documentos e procedimentos para elaboração e 
protocolo de da intervenção   
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

Para o formulário de ISS (Imposto Sobre Serviços) optou-se pelo lançamento 

antecipado do mesmo, que lançou os valores diretamente no cadastro imobiliário 

quando o processo foi deferido. 

Em posse dos arquivos digitais salvos em pen drive, e levados a praça de 

atendimento no Paço Municipal, realizou-se o protocolo da intervenção no setor “D” 

denominado de Agiliza Obras.  

 

 

5.4.2. Da aprovação do processo 

 

 

Após o lançamento das informações tributárias e do projeto no sistema da 

prefeitura gerou-se o comprovante de abertura de protocolo (Figura 43) onde o 

responsável técnico teve acesso ao andamento dos processos e o histórico de 

tramitações. 
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Figura 43 - Protocolo de Alvará de projeto e execução 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 
Durante visita em campo até o paço municipal, no setor agiliza obras, 

conversou-se com um dos funcionários responsáveis pela abertura de protocolos, e 

estruturou-se o fluxograma (Figura 44) referente ao caminho e tramitação do 

processo da intervenção até a sua aprovação. 
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Figura 44 - Fluxograma do processo de Licenciamento de obras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Acompanhou-se o status do processo (Figura 45) de aprovação pelo site da 

prefeitura, conforme o fluxograma, que após a análise do processo teve como 

despacho o deferimento. 
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Figura 45 - Histórico de tramitação do processo de alvará 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Maringá (2018) (adaptado) 

 

O projeto de implantação de edificação foi protocolado no dia 30 de maio de 

2018, sendo aprovado no dia 21 de junho do mesmo ano, recebendo o Alvará de 

Construção e Execução (Figura 46) com 28 dias após o protocolo, com validade de 

1 ano após a sua emissão.  
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Figura 46 - Licença para execução da edificação 

 
Fonte: Maringá (2018) 

 

 Com a aprovação do projeto de implantação de edificação, deu início a obra, 

cumprindo o que fora delimitado no Cronograma de Execução da Figura 47.  
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Figura 47 - Cronograma Físico de Execução de Obra 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (Adaptado) 

 

Tendo em vista que a obra finalizou antes do prazo de 12 (doze) meses após 

aprovação do projeto de implantação, não houve necessidade de pedir renovação 

do alvará de execução conforme o art.123 da Lei Complementar 1045/2016 

(MARINGÁ, 2019). 

Assim sendo, após a conclusão da obra realizou-se uma visita técnica ao 

local da obra com o objetivo de montar o Relatório Fotográfico da obra, adequando-

se ao parágrafo 2º do art. 151 da Lei Complementar 1045/2016, regulamentada pela 

NRM A-40001 (MARINGÁ, 2019). 

 

 

5.5. PROTOCOLO DA CERCONED  

 

 

Com a aprovação da intervenção e a execução da edificação, mostrou-se 

neste subcapítulo a documentação obrigatória para abrir o processo da CERCONED 

bem como todo o funcionamento de viabilização e aprovação da licença de 

ocupação. 
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5.5.1. Da documentação obrigatória 

 

 

A CERCONED é popularmente conhecida ainda entre os profissionais e 

contribuintes pelo termo técnico “HABITE-SE”, pois tinha essa nomenclatura na Lei 

Complementar 910/2011 que foi revogada recentemente pela Lei Complementar 

1045/2016 (MARINGÁ, 2019). 

Segundo o art. 151 e 152 da Lei Complementar 1045/2016 é obrigatório o 

pedido da CERCONED pelo responsável técnico antes que o imóvel seja ocupado.  

 

Art. 151. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a emissão da 
Certidão de Conclusão de Edificação pela Municipalidade.  
Art. 152. Após a conclusão da obra, o seu responsável técnico deverá 
requerer a Certidão de Conclusão de Edificação[...] (MARINGÁ, 2019, p.62). 

 

Para a abertura do processo fez-se a verificação dos documentos exigidos 

pela SEPLAN conforme o Quadro 7 seguindo os documentos obrigatórios da  lista 

de documentos por tipo de processo definidos no Anexo I do Decreto 1.605/2016, 

onde foram convertidos em arquivos do tipo PDF (Portable Document Format) e 

assinados digitalmente conforme preconiza o art. 2 § 3º e 5º da Lei Complementar 

1.605/2016 (MARINGÁ, 2019). 

 

CERCONED 

ITEM DESCRIÇÃO 

1º Declaração do 
proprietário 

Dados do proprietário e do imóvel 
Dados do profissional autorizado 
Em caso de espólio: Documento anexado que comprove o 
óbito e a representação 

2º Formulário da 
CERCONED 

Dados do proprietário e número do cadastro 
Assinalado campo “li e concordo” 
Dados do responsável técnico e Nº da ART/RRT 
Assinado digitalmente pelos profissionais  

3º Projeto Arquitetônico  

Carimbo do Projeto arquitetônico 
Planta baixa 
Cortes e Fachadas 
Locação e Cobertura 
Assinado digitalmente pelos responsáveis técnicos 

4º Formulário de 
tributação 

Dados do proprietário e do imóvel 
Dados do profissional executor 
Dados da obra 
Assinado digitalmente pelo responsável técnico 

5º Relatório Fotográfico Relatório Fotográfico conforme parâmetros urbanísticos 

Quadro 7 - Lista de documentos e procedimentos para elaboração e protocolo da 
CERCONED  
Fonte: Maringá (2019) (adaptado) 
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 Entre os documentos obrigatórios, destaca-se o relatório fotográfico da obra, 

que constitui visualmente os dados gráficos, ampliando a percepção real da situação 

do imóvel em confrontação com o projeto de implantação, que definiu os parâmetros 

de uso e ocupação do solo. 

 

 

5.5.2. Relatório fotográfico 

 

 

A licença para ocupação do imóvel ficou condicionada a apresentação do 

relatório fotográfico em consonância com a NRM A-40001 item 3.1.1: 

 

Para a concessão da Certidão de Conclusão de Edificação no Município de 
Maringá, deverá ser apresentado Relatório Fotográfico, com imagens 
nomeadas, datadas, coloridas, nítidas, de boa resolução e fotografadas de 
ângulos que permitam a melhor visualização dos itens expostos, a fim de 
que se preserve a finalidade do relatório. 

 

 O relatório fotográfico (Figura 48) seguiu o modelo padrão disponível para 

download no site do município em Portal de Serviços, onde se realizou uma 

adequação ao tipo da edificação. 

 

Figura 48 - Folha de rosto do relatório fotográfico 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019)  
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 Por meio do arquivo digital disponibilizado pela Prefeitura, preencheu as 

informações do proprietário, do imóvel e do responsável técnico além dos elementos 

listados no item 3.2 da NRM A 40001: 

 

3.2 Dos itens a serem incluídos nos relatórios 
3.2.1 Serão exigidos no relatório fotográfico no mínimo uma imagem dos 
seguintes itens: 
a. Área permeável; 
b. Calçada; 
c. Dispositivo de substituição de área permeável – quando houver; 
d. Fachada frontal; 
e. Fossa séptica – quando houver; 
f. Marquise – quando houver; 
g. Mezanino – quando houver; 
h. Recuos frontal, lateral, fundo e entre edificações; 
i. Sistema de aproveitamento de águas pluviais – quando houver exigência; 
j. Vagas de veículos; (MARINGÁ, 2019, p.5). 

 

 As imagens da edificação demonstraram de maneira tácita os dados do 

projeto de implantação aprovado em relação a execução da obra e os parâmetros 

urbanísticos previstos na legislação urbana. 

 Os recuos obrigatórios (Figura 49) mostrou-se compatíveis com as dimensões 

estabelecidas em projeto. 

 

Figura 49 - Recuos obrigatórios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Constatou-se uma incompatibilidade entre o projeto de implantação e a 

execução da área permeável (1) e (2) onde previu as áreas de 10,23 m² na frente e 

10,27 m² no fundo com área total de 20,50 m².  

Com a medição realizada in loco (Figura 50) verificou que as áreas 

permeáveis (1) e (2) passou a ficar com 9,23 m² na frente e 40,59 m² no fundo, 

totalizando 49,82 m² de área permeável. Mesmo com essa alteração não infringiu o 

parâmetro que propõe o mínimo de 10% em relação área do terreno, ficando assim 

com 24,42 % de área permeável para percolação de águas pluviais, oriundas da 

captação dos telhados e aquelas de tem incidência direta das águas de chuva. 

 

Figura 50 - Áreas permeáveis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Com a calçada possuindo 4,00 metros de largura, estabeleceu a 

obrigatoriedade de executa-la (Figura 51) seguindo o tipo de carimbo NR U-5.13 

para lotes residenciais conforme a NRM U 20.001 (MARINGÁ, 2019). 

Não constatou a presença de ondulações ou degraus na faixa livre que 

impedisse a circulação de pedestres ou portadores de necessidades especiais 

(PNE) conforme o item 6.12.3 da NBR 9050/2015 (ABNT, 2015). 
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Figura 51 - Infográfico calçada vista geral 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 No acesso de veículos (Figura 52) executou um rebaixo na guia na largura de 

2,80 m de acordo com a NR U- 5.13. A vaga de auto recebeu destinação e 

dimensões de 2,60 m x 4,50 m conforme o projeto e o item 3.4.1 da NRM E 10003 

(MARINGÁ, 2019).  

 

Figura 52 - Rebaixo da guia para acesso e vaga de auto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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A imagem da fachada frontal da edificação (Figura 53) para o logradouro, foi 

apresentada conforme o item 3.3.4 da NRM A 40.001 concomitantemente os 

elementos: rua, calçada, piso e o elemento mais alto da cobertura (MARINGÁ, 

2019). 

 

Figura 53 - Fachada da edificação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 Após composição do relatório fotográfico e dos arquivos salvos em mídia 

digital conforme a documentação apresentada quadro 5, montou-se o processo, que 

foi protocolado no setor D - “Agiliza Obras” da praça de atendimento da prefeitura no 

paço municipal. 

 

 

5.5.3. Da aprovação da CERCONED  

 

 

Assim como o procedimento do protocolo da intervenção, realizou-se o 

lançamento das informações tributárias e de projeto no sistema da prefeitura 
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gerando o comprovante de abertura de protocolo (Figura 54) onde o responsável 

técnico teve acesso ao andamento dos processos e o histórico de tramitações. 

 

Figura 54 - Comprovante de abertura de protocolo (CERCONED) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado)  

 

Referente ao caminho e tramitação do processo (Figura 55) da CERCONED 

até a sua aprovação foi o mesmo para o processo da intervenção. Diferenciando que 

após o despacho, o imóvel pôde ser ocupado. 
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Figura 55 - Fluxograma do processo de licenciamento da CERCONED 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

O histórico do processo (Figura 56) que foi acompanhado pelo site de 

consulta passou pelas mesmas diretrizes de aprovação, conforme o fluxograma, que 

após a análise do processo teve como despacho a aprovação. 
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Figura 56 - Histórico de tramitação do processo (CERCONED) 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

A CERCONED foi protocolada no dia 08 de maio de 2019 onde recebeu do 

órgão municipal no dia 03 de junho de 2019 o Atestado Técnico de Conclusão de 

Edificação (Figura 57) no prazo de 26 dias desde a abertura do protocolo, cumprindo 

os requisitos legais, para que a ocupação definitiva do imóvel. 
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Figura 57 - Atestado Técnico de Conclusão de Edificação 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Maringá (2019) (adaptado) 

 

Com a aprovação do processo da CERCONED, a construção ficou licenciada 

e pronta para ser ocupada e realizar a averbação da construção junto ao Registro de 

Imóveis. 
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6 CONSIDERAÇÕES  

 

 

Em vista dos objetivos específicos elencados nesta pesquisa analisou-se a 

relação dos parâmetros urbanísticos do Município de Maringá com a intervenção de 

uma edificação no perímetro urbano, em uma estreita análise do projeto de 

implantação de edificação e as normas que compõem a legislação urbana de 

Maringá. Evidenciou assim a importante interação entre os estudos preliminares de 

uma edificação a legislação vigente, bem como as sanções impostas aos 

responsáveis técnicos e proprietários que violam tais dispositivos. 

O Programa Agiliza Obras é uma ferramenta pela qual o município de Maringá 

processa os dados que entram em seu sistema relativos ao licenciamento de obras, 

centralizando e distribuindo grande parte de documentos e informações on-line por 

meio do Portal de Serviços.  

Quanto a documentação necessária na abertura de protocolos, constatou-se 

através do portal de serviços uma lista de documentos previamente definidos 

conforme o tipo de processo, onde estabeleceu quadros de informações sintéticas 

para documentos com preenchimentos de dados básicos.  

 Na análise do relatório fotográfico constatou-se o cumprimento integral quanto 

aos recuos obrigatórios, área permeável, calçada, vaga de autos, taxa de ocupação 

e coeficiente de aproveitamento que foi constatado com a aprovação do mesmo pelo 

órgão municipal. Com relação ao projeto de implantação a execução das áreas 

permeáveis ficaram superiores ao mínimo estabelecido pela legislação não 

prejudicando na aprovação. Com a liberação do Atestado de Conclusão de 

Edificação e a ocupação definitiva do imóvel, encerrou-se o ciclo de trâmites até 

uma nova intervenção.  

Recomenda-se em estudos posteriores o levantamento da eficácia do 

Programa Agiliza Obras comparando com municípios que não utilizam, o tempo 

médio de aprovação e o nível de satisfação dos usuários desse sistema.   

 Conclui-se este trabalho demonstrando que todo esse procedimento 

burocrático de agentes públicos deliberando sobre a regulamentação do espaço 

urbano, encontra-se o objetivo central a ser atingido que é o planejamento urbano. 

São estes conjuntos de regras que possibilitam a sociedade desenvolver-se de 

maneira viável coerente e com qualidade de vida.  
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