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1. APRESENTAÇÃO 

O Município de Rio Branco do Sul, por meio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU), apresenta proposta de ajustes para dispositivos da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo Urbano e Municipal (Lei nº 989/2012 - Anexos 03 e 05), que define 

usos permitidos e permissíveis para a concessão de aberturas de empresas e 

liberações/renovações de alvarás de localização e funcionamento, bem como da Lei do Código 

de Posturas do Município (nº 992/2012) que, entre diversos outros temas, também estabelece 

regras para a concessão de alvarás às empresas instaladas no município. 

É importante dizer que os ajustes ora propostos têm caráter pontual e objetivam 

melhorar a aplicação destas normas jurídicas enquanto não se realiza uma revisão completa 

do Plano Diretor Municipal, a qual integra um processo mais longo e abrangente de discussões 

técnicas e públicas sobre o planejamento e gestão territorial e que deverá ser iniciada ainda no 

ano de 2021, com previsão de conclusão em 2022. Além disso, como se pode avaliar pelas 

justificativas elencadas no presente documento, os ajustes propostos buscam melhorar as 

condições de abertura, renovação de alvarás e emissão de alvarás temporários, 

proporcionando melhores condições para os empreendedores no município a curto prazo. 

A proposta de adequação de instrumentos que viabilizem o melhor uso e ocupação do 

solo cumpre a competência do Município, nos termos da Constituição Federal, de promover o 

adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo (art. 30, VIII). Os ajustes propostos mantêm os princípios fundamentais da 

política de desenvolvimento municipal: a função social da cidade e da propriedade; a justiça 

social e a redução das desigualdades sociais e regionais; a preservação e recuperação do 

ambiente natural e construído; a gestão democrática, participativa e descentralizada; o 

fortalecimento da regulação pública e o controle sobre o uso e ocupação do espaço da cidade, 

conforme estabelecidos pelo Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 987/2012).  

A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Municipal, em conjunto com outras leis 

decorrentes do Plano Diretor, como o já citado Código de Posturas e o Código de Obras (Lei nº 

993/2012), disciplina a aprovação de projetos, execução de obras e instalações e a 

preservação de obras e edificações públicas e privadas. Além disso, possui função de 

organização do território ao atribuir conjuntos diferentes de funções para cada zona urbana ou 
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rural do município, de acordo com suas particularidades de localização geográfica, 

disponibilidade de infraestruturas, características ambientais, sociais, entre outras. 

A aplicação da Lei nº 989/2012, em especial nos primeiros meses do ano de 2021, 

tem evidenciado a existência de incoerências entre as finalidades das zonas, áreas e setores 

descritas nos artigos da Lei e alguns de seus parâmetros de uso do solo, estabelecidos nos 

Anexos da mesma lei, conforme será apresentado. Como decorrência dessas incoerências, 

uma série de processos de abertura de empresas e de liberações de alvarás de localização e 

funcionamento, bem como de renovações desses alvarás para empresas já abertas no 

município, demonstraram inadequações perante a Lei que, em alguns pontos, não permite 

atividades que, do ponto de vista urbanístico, poderiam ser permitidos ou permissíveis. 

Os ajustes a serem realizados neste momento, por sua natureza pontual, serão 

restritos ao dispositivo do Alvará de Localização e Funcionamento temporário previsto no art. 

217 da lei nº 992/2012 e aos seguintes anexos da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e 

Municipal (Lei nº 989/2012), não alterando as áreas de abrangência das zonas: Anexo 03: 

quadros de parâmetros de uso do solo municipal; e Anexo 05: quadros I e II de parâmetros de 

uso e ocupação do solo urbano (alteração proposta somente para o quadro I deste anexo). 

A revisão do conteúdo pertinente aos demais anexos, bem como ao diploma todo, 

será realizada em conjunto com a revisão dos instrumentos de uso e ocupação do solo durante 

a revisão do Plano Diretor Municipal e legislação correlata, conforme mencionado. Porém, em 

paralelo às discussões do Plano Diretor, o município promoverá a restituição do Conselho de 

Desenvolvimento Municipal (CDM), previsto no art. 40 da lei nº 989/2012 como o ente que 

analisa pedidos de usos permissíveis e casos omissos à Lei e estabelece alternativas de 

localização ou medidas compensatórias. Dessa forma, o município voltará a ter ativa a 

instância deliberativa principal para a gestão territorial do município, reforçando sua atuação no 

planejamento urbano.  

Portanto, neste caderno são apresentadas as justificativas e os objetivos dos ajustes 

propostos, enquanto as propostas de ajustes propriamente ditas encontram-se nas minutas de 

lei que acompanham este caderno e serão objeto de apreciação pública e na Câmara dos 

Vereadores.  



    

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - PARANÁ - CEP 83.540-000 

Fone: 41 3973-8056  

6 
 

2. PROPOSTA E JUSTIFICATIVA PARA O AJUSTE NA LEI DO 

CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL (Nº 992/2012) 

O Código de Posturas do Município de Rio Branco do Sul, a exemplo de outras leis de 

Códigos de Posturas municipais, é um diploma bastante extenso e repleto de definições. Dessa 

forma, o ajuste que se propõe para esta lei, por se tratar de um ajuste pontual, pretende alterar 

um único artigo dentre os 296 que o compõem, remetendo a discussão da lei como um todo 

para a revisão do Plano Diretor Municipal. 

Assim sendo, é proposta uma alteração no art. 217, que indica a possibilidade de 

emissão de Alvará de Localização e Funcionamento temporário, e que atualmente regulamenta 

o seguinte: 

Art. 217. À critério do Órgão Competente poderá ser expedido o Alvará de 
Localização e Funcionamento temporário de estabelecimento, pelo prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 

 

O ajuste proposto é alterar o prazo máximo de vigência do Alvará temporário de 

30 (trinta) para 90 (noventa) dias. A justificativa para esse ajuste reside no fato de que, em 

alguns casos de liberação de atividade econômica, seja para o primeiro alvará, seja para sua 

renovação, há questões e/ou pendências complexas envolvendo o imóvel ou a empresa, sejam 

fundiárias, ambientais ou outras, que requerem maior tempo de trâmites e elaboração de 

documentos e instrumentos jurídicos de ajuste para a atividade.  

Assim, o empresário envolvido nas possíveis tratativas de regularização de sua 

atividade poderá obter alvarás temporários mais longos, podendo continuar a exercer sua 

atividade com maior tranquilidade enquanto busca resolver sua situação, tendo que solicitar 

menos renovações e, consequentemente, menos aberturas de protocolos junto à prefeitura.  
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3. PROPOSTAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA OS 

AJUSTES NA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E 

MUNICIPAL (Nº 989/2012) 

Os ajustes para a Lei nº 989/2012, embora possam ser considerados pontuais por sua 

restrição aos anexos 03 e 05, necessitam de maior detalhamento que o proposto para o código 

de Posturas conforme apresentado no tópico 2. Esta revisão e proposta de ajustes pretende 

atender às seguintes necessidades observadas pela SMDU no trâmite cotidiano de diversos 

processos: 

1. Inclusão de usos permitidos e permissíveis em determinadas zonas, setores e 

áreas do zoneamento urbano e municipal, condizentes com os objetivos para a 

área e sua realidade; 

2. Simplificação da análise de projetos pelos técnicos e técnicas municipais; 

3. Esclarecimento e promoção de maior coerência nas avaliações de uso do solo para 

a concessão de aberturas de empresas e liberações/renovações de alvarás de 

localização e funcionamento; 

4. Conciliação da lei municipal de uso e ocupação do solo com as reais e atuais 

necessidades do desenvolvimento urbano; 

5. Início do estudo e revisão dos instrumentos municipais de ordenamento territorial, 

que terá continuidade na revisão do Plano Diretor Municipal e legislação correlata. 

 

As justificativas técnicas e as propostas apresentadas neste caderno estão agrupadas 

em três principais temas para esclarecer sua origem e facilitar a leitura do documento:  

● inclusões de categorias de usos específicas como permitidas ou permissíveis na 

área urbana (item 3.1) 

● ajustes nas categorias de usos permitidas, permissíveis e proibidas em zonas e 

setores urbanos específicos (item 3.2);  

● ajuste de categorias de usos e atividades em núcleos de urbanização na área rural 

(item 3.3). 
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3.1 INCLUSÕES DE CATEGORIAS ESPECÍFICAS DE USOS COMO 

PERMITIDAS OU PERMISSÍVEIS NA ÁREA URBANA 

Este primeiro tópico tem como objetivo apresentar algumas categorias de usos que 

deverão ser incluídas em múltiplas zonas simultaneamente, considerando se tratarem de 

atividades com baixo impacto para seu entorno e compatíveis com a escala de vizinhança. 

Para este objetivo ser concretizado, propõe-se a inclusão, enquanto usos 

permissíveis, das categorias de usos Institucional 1; Habitação Transitória 1 e 21; Indústria 

Tipo 1 e Tipo 22 e Comércio e Serviço Geral3. As zonas urbanas regulamentadas no Anexo 

05 que deverão receber tais categorias de usos, de modo geral e caso não as tenham, são: 

● Zona Residencial de Ocupação Orientada - ZROO; 

● Zona Consolidada de Ocupação Orientada - ZCOO; 

● Zona Consolidada de Restrição à Ocupação - ZCRO; 

● Zona de Indústria e Serviços - ZIS; 

● Setor Especial de Comércio e Serviço I - SECS I; 

● Setor Especial de Comércio e Serviço II - SECS II. 

 

Essa inclusão corrige um equívoco da Lei vigente, que considera essas categorias de 

uso entre os possíveis para a área urbana, mas não os estabelece devidamente entre os usos 

permitidos ou permissíveis das zonas urbanas no Anexo 05 da Lei4. As zonas e setores 

selecionados para essa alteração, mostradas anteriormente, são aquelas de ocupação 

consolidada com características comercial e/ou de serviço, nas zonas/setores denominados 

                                                           
1
 O uso de Habitação Transitória 2 será permissível somente na Zona de Indústria e Serviços. 

 
2
 Indústria Tipo 2 limitada a atividades de pequeno porte. 

 
3
 A inclusão do uso Comércio e Serviço Geral será prevista como permissível somente na ZROO e 

ZRRO nos lotes com frente para a Rodovia dos Minérios. 
 
4
 O uso Institucional 1, destinado a edificações públicas para atividades executadas pelo poder público, 

está permitido apenas na Zona de Atividade Minerária (ZAM) e permissível na Zona de Indústria e 
Serviços (ZIS) e na Zona de Parque (ZP). O uso de Habitação Transitória 1, que prevê hotéis e usos 
similares, não está previsto em nenhum local na área urbana. Já o uso Indústria Tipo 1 está, atualmente, 
previsto somente nos Setores Especiais de Comércio e Serviço I e II (SECS I e SECS II). 
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como Consolidadas ou como de Ocupação Orientada, e outras que correspondem a áreas que 

apresentam fragilidade menos acentuada dentro da morfologia cárstica (art. 19). 

A seguir, são expostas a natureza, definida pela lei, de cada tipo de categoria de uso 

do solo, bem como as justificativas para sua inserção nas zonas referidas acima. 

 

● Uso institucional 1: “Edificações públicas destinadas a comportar atividades 

executadas pelo poder público, como Prefeitura, Câmara de Vereadores e outros” (art. 

37, inciso II, item “a”).  

Esse tipo de uso, voltado ao atendimento à população mediante implantação de 

edificações para a prestação de serviços públicos, estava previsto em somente 5 das 

13 zonas e setores da lei. Dessa forma, pretende-se ampliar as possibilidades de 

implantação desses usos para mais lugares e, assim, aproximar os serviços públicos 

da população. 

● Habitação Transitória 1 e 2: “edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso 

transitório, onde se recebem hóspedes mediante remuneração” (art. 37, inciso I, item 

“c”).  

Essa categoria de uso, que inclui atividades como hotéis e pousadas, apesar de 

descrita na lei, não estava relacionada a nenhuma zona e, dessa forma, formalmente 

não era permitida em nenhum lugar do município. A mudança visa, portanto, permitir, 

dentro da lei, que os locais de hospedagem no município possam se instalar em áreas 

já consolidadas e, assim, aproveitar sua inserção urbana e proximidade de mão-de-

obra para gerar oportunidades de emprego e renda; 

● Indústria Tipo 1: “atividades industriais compatíveis com o uso residencial, não 

incômodas ao entorno” (art. 37, inciso V,  item “a”). 

Esse tipo de indústria representa as pequenas manufaturas e atividades de fabricação 

de produtos artesanais ou de pequeno porte, sendo compatíveis com o entorno e, em 

alguns casos, mesmo com o ambiente residencial, proporcionando geração de renda 

próxima à habitação. Pela lei atual, esse uso está previsto somente no SECS I 

(permitido) e SECS II (permissível) e o objetivo da alteração é proporcionar que tais 

atividades se localizem nos bairros de maneira geral; 
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● Indústria Tipo 2: “atividades industriais compatíveis ao seu entorno e aos parâmetros 

construtivos da zona, não geradoras de intenso fluxo de pessoas e veículos” (art. 37, 

inciso V,  item “b”). 

Embora sejam atividades tidas industriais e com maior possibilidade de impacto 

urbano em relação à Indústria Tipo 1, essa categoria contempla atividades 

econômicas cuja inserção no contexto urbano é possível, desde que limitadas ao 

pequeno porte. Fazem parte dessa categoria atividades como serralherias, fabricação 

de móveis, indústrias gráficas (atividade de “gráfica”), entre outros. Para melhor 

controle de possíveis impactos à vizinhança, essa categoria deverá constar como 

“permissível” em todas as zonas nas quais será inserida, ou seja, dependerá de 

análise do poder público para efetiva liberação; 

● Comércio e Serviço Geral: “atividades comerciais varejistas e atacadistas ou de 

prestação de serviços, destinados a atender à população em geral, que, por seu porte 

ou natureza, exijam confinamento em área própria”; (art. 37, inciso IV,  item “c”) 

Os comércios e serviços dessa categoria normalmente são aqueles de grande porte e 

que incidem impacto significativo no entorno, em especial no trânsito, pela atração de 

veículos pesados como caminhões e ônibus. Nessa categoria está, por exemplo, a 

atividade de transportadoras, seja de cargas, como de passageiros. Dessa forma, sua 

inclusão nas zonas ZROO e ZRRO, restrita aos lotes lindeiros à Rodovia dos Minérios, 

visa adequar essas atividades àquele que é o principal eixo de entrada e saída do 

município, proporcionando que a circulação de veículos pesados fique restrita ao eixo 

rodoviário, não adentrando nas vias locais dos bairros.  

 

Estes ajustes estão propostos na minuta de lei de alteração, anexa a este caderno. É 

importante ressaltar que a adequação definitiva das categorias de uso do solo omissas na Lei 

será realizada na ocasião de sua revisão completa, que será entregue como parte da revisão 

do Plano Diretor Municipal, previsto para iniciar no segundo semestre de 2021. Quando essa 

revisão ocorrer, a categorização das atividades econômicas deverá ser integrada à 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), adotada pelo IBGE e constante no 

cadastro CNPJ das empresas, o que tornará a aplicação da lei mais precisa, segura e prática, 

tanto para o ente público, quanto para o particular.  
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3.2 REVISÃO DE CATEGORIAS DE USO EM ZONAS E SETORES URBANOS 

ESPECÍFICOS 

Neste item, são apresentados ajustes em categorias de usos permitidos, permissíveis 

e proibidos nas seguintes Zonas e Setores: Setor Especial de Comércio e Serviços II (SECS II); 

Zona Especial de Interesse de Abastecimento de Água I (ZEIAA I); Zona de Indústria e 

Serviços (ZIS); e Zona de Atividade Mineral (ZAM), previstas no quadro I do Anexo 05 da Lei nº 

989/2012. Os ajustes abordados a seguir já consideram os que foram expostos no item 2.1 e 

vão além, realizando outros ajustes mais específicos nestas quatro zonas. 

 

3.2.1 SETOR ESPECIAL DE COMÉRCIO E SERVIÇOS II (SECS II) 

O Setor Especial de Comércio e Serviços (SECS II) se localiza ao longo de eixos 

viários importantes para a cidade, especialmente o eixo formado pelas ruas 7 de Abril e 

Açungui, entre o centro e o norte da sede urbana de Rio Branco do Sul, num trecho menor, a 

Avenida Nossa Senhora do Amparo localizada no sul da cidade.  

A Figura 1, elaborada com base no Anexo 04 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano da Sede, indica a localização desse setor em Rio Branco do Sul. 
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Figura 1: Área de incidência da SECS II conforme o Anexo 04 da Lei Nº 989/2012 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (2021). 

O art. 28 da Lei define o SECS II como vias comerciais urbanas onde é prioritária a 

localização de usos comerciais e de serviços de pequeno porte (área de construção inferior a 

150,00 m², conforme art. 39) e médio porte (área de construção entre 150,01 m² e 500,00 m², 

conforme art. 39), como oficinas mecânicas, pequenas indústrias, serviços e comércios que 

ocupem lote mínimo de 360 m² e até dois pavimentos de altura (térreo mais 1 andar).  

A aprovação de empreendimentos nesse setor está condicionada à apresentação de 

laudo geológico-geotécnico. Em resumo, a SECS II se destinaria, considerando sua definição 

indicada pelo artigo 28 da lei, a abrigar atividades de baixo impacto no solo, de baixa 

densidade e com pequeno ou médio porte, mesmo que com alcance para atendimento de um 

bairro ou de uma região. 
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3.2.1.1 Situação atual dos usos previstos no SECS II 

Entretanto, em contradição ao que se define no art. 28 da lei, o Anexo 05 do mesmo 

diploma legal os usos permitidos, permissíveis e proibidos no SECS II, conforme exposto 

abaixo no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Definição de usos no SECS II, conforme o Anexo 05 da Lei Nº 989/2012 

SETOR 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Setor Especial de Comércio e 
Serviços II (SECS II) 

Comércio e serviço 
geral 
Indústria de tipo 2 

(3)
 

Uso comunitário 3 

Habitação unifamiliar 
(2)

 
Comércio e serviço 
específico 1 
Indústria de tipo 1 

(3)
 

Indústria de tipo 3 
(3)

 

Todos os 
demais usos 

  

Notas:  
(2) Uma habitação unifamiliar por lote;  
(3) mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente. 

 
Fonte: Anexo 05 da Lei Nº 989/2012. 

 

Por meio da leitura desse quadro se atesta que alguns usos permitidos e permissíveis 

não são compatíveis com o porte das edificações previstas para o setor (pequeno e médio 

porte) e nem com o nível de impacto que é permitido.  

Embora seja interessante destacar tais eixos em meio às definições de uso e 

ocupação do solo, lhes conferindo usos diferenciados em relação ao seu entorno dada sua 

relevância para as dinâmicas de atividades econômicas de atendimento à população da área 

urbana, os usos permitidos e permissíveis atualmente descritos no Anexo 05 parecem 

desconsiderar a inserção urbana desse eixo ao estipular usos permitidos como Comércio e 

serviço geral e, lado a lado, usos permissíveis de Indústria do Tipo 1 e do Tipo 3, bastante 

diferentes entre si, além de demonstrarem incoerência com o que é descrito no art. 28. 

Ademais, categorias de usos que poderiam ser permitidas considerando a 

compatibilidade com o local e a finalidade do setor não o são. Exemplos são as categorias de 

usos Comércio e serviço vicinal e de bairro e Comércio e serviço setorial. Esses equívocos 

dificultam ou obstam a aprovação de empreendimentos e, inclusive, a renovação de alvarás 

para atividades que seriam ou são mais adequadas para esse eixo, gerando prejuízos para 

pessoas interessadas em implantar atividades nas vias abrangidas pelo setor. 
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3.2.1.2 Proposta de ajustes dos usos previstos no SECS II: 

Considerando, portanto, a necessidade de adequar os usos permitidos para o SECS II 

ao objetivo para o qual o setor foi concebido, ou seja, aquele indicado no art. 28, o quadro 

abaixo é proposto como uma forma de ajustar os usos permitidos e permissíveis no SECS II 

em relação àqueles presentes atualmente na lei, expostos no Quadro 1. Assim, busca-se 

adequar os usos à função das vias e setores urbanos e à realidade do município. 

 

Quadro 2: Proposta de ajustes nos usos permitidos, permissíveis e proibidos no SECS II  

SETOR 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Setor 
Especial de 
Comércio e 
Serviços II 
(SECS II) 

Comunitário 1 
(7)(8)

 

Comércio e serviço vicinal e de bairro 
(7)(8)

 

Comércio e serviço setorial 
(7)(8)

 

Indústria tipo 1 
(7)(8) 

Indústria tipo 2 
(7)(8)

 

Habitação unifamiliar
 (2)

 

Habitação transitória 1 
(7)(8)

 

Comércio e serviço específico 1 
(3)(7)(8)

 

Todos os 
demais 
usos 

  

Notas:  
(2) Uma habitação unifamiliar por lote;  
(3) mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente.  
(7) Usos de pequeno porte, com área de construção inferior a 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados).  
(8) Usos de médio porte, com área de construção entre 150,01 m² (cento e cinquenta metros quadrados e hum 
centímetro quadrado) e 500,00 m² (quinhentos metros quadrados). 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (2021). 

Em função da maior complexidade dos ajustes propostos para o SECS II, em 

comparação com aqueles propostos para as demais zonas abordadas na sequência deste 

relatório (ZIS, ZEIAA I e ZAM), a seguir apresentam-se as justificativas para cada ajuste 

(inclusões, transferências e exclusões) ou manutenção proposta nas categorias de usos 

permitidos e permissíveis: 

 

Usos permitidos: 

● Transferência da categoria Indústria tipo 1 de permissível para permitido, já que a 

categoria prevê usos industriais compatíveis com o uso residencial, não incômodos ao 
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entorno, tais como malharias, fabricação de artigos de artesanato e de produtos 

naturais, que são condizentes com a área abrangida pela SECS II; 

● Manutenção da categoria Indústria tipo 2 como permitida, já que a categoria prevê usos 

industriais compatíveis com o uso residencial, não incômodos ao entorno, tais como 

malharias, fabricação de artigos de artesanato e de produtos naturais, que são 

condizentes com a área abrangida pela SECS II; 

● Inclusão do uso Comunitário 1: definida como atividade de atendimento direto, funcional 

ou especial ao uso residencial, tais como cultos religiosos, pré-escolas, bibliotecas e 

ambulatórios; 

● Inclusão do uso Comércio e serviço vicinal e de bairro: atividade comercial varejista de 

pequeno e médio porte destinada ao atendimento de determinado bairro ou zona, tais 

como armarinhos, drogarias, mercearias, cafeterias e panificadoras; 

■ Inclusão da categoria Comércio e serviço setorial: atividades comerciais varejistas e de 

prestação de serviços destinadas ao atendimento de maior abrangência, tais como 

mercados de médio porte (supermercados), sedes de empresas, serviços públicos e 

clínicas. 

● Inserção das notas (7) e (8): 

○ (7):  Usos de pequeno porte, com área de construção inferior a 150,00 m² (cento 

e cinquenta metros quadrados); 

○ (8) Usos de médio porte, com área de construção entre 150,01 m² (cento e 

cinquenta metros quadrados e hum centímetro quadrado) e 500,00 m² 

(quinhentos metros quadrados); 

● Exclusão da categoria de Comércio e serviço geral: Segundo o art. 37 e o Anexo 08 da 

Lei, a atividade de comércio e serviço geral, permitida na SECS II prevê atividades 

comerciais varejistas e atacadistas ou de prestação de serviços, destinados a atender à 

população em geral, que, por seu porte e natureza, exijam confinamento em área 

própria. Este tipo de uso tem potencial de causar grande impacto no meio urbano, 

sendo incompatível com as áreas inseridas em SECS II, bastante consolidadas e 

movimentadas, já que envolvem atividades que exigem confinamento em área própria e 

que podem causar transtornos na circulação de pessoas e veículos, como silos, 

grandes oficinas, e transportadoras; 



    

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - PARANÁ - CEP 83.540-000 

Fone: 41 3973-8056  

16 
 

● Exclusão da categoria Comunitário 3: O art. 37 e o Anexo 08 da Lei 989/2012 definem o 

uso Comunitário 3 como atividades de grande porte que impliquem na concentração de 

pessoas ou veículos, não adequadas ao uso residencial e sujeitas a controle específico. 

Este uso não é compatível com os portes previstos para o setor e com a área 

residencial onde o setor incide assim como ocorre para o Comércio e serviço geral; 

Usos permissíveis:  

● Inserção do uso Habitação transitória 1: edificação com unidades habitacionais 

destinadas ao uso transitório, onde se recebem hóspedes mediante remuneração, 

podendo ser - hotel, apart-hotel, pousada, hotel fazenda, pensão. 

● Manutenção do uso Habitação unifamiliar, condicionada à densidade de uma por lote 

(nota (2)); 

● Manutenção do uso Comércio e serviço específico 1 e inclusão da nota (3), devido ao 

potencial de risco ambiental decorrente da instalação e funcionamento dos 

empreendimentos enquadrados nessa categoria, como postos de combustíveis; 

● Exclusão do uso Indústria tipo 3, de impacto compatível com áreas mais afastadas da 

ocupação urbana residencial, como os trechos urbanos da Rodovia dos Minérios e 

zonas específicas para indústria e serviços de grande porte, como a Zona de Indústria e 

Serviços (ZIS) e a Zona de Atividade Mineral (ZAM); 

 

3.2.2 ZONA ESPECIAL DE INTERESSE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ZEIAA I) 

As Zonas Especiais de Interesse de Abastecimento de Água I e II (ZEIAA I e ZEIAA II) 

têm como objetivos proteger os compartimentos hidrogeológicos de abastecimento público de 

água onde estão situadas e incentivar a implantação de parques.  

Os compartimentos hidrogeológicos são previstos no Decreto Estadual 3.411/2008. De 

acordo com o diagnóstico elaborado para o plano diretor municipal (ECOTÉCNICA, 2011), são 

unidades de solo utilizadas pela Sanepar (Unidade de Serviço de Hidrogeologia) como áreas 

de interesse para o aproveitamento de águas subterrâneas para abastecimento público. A 

figura seguinte destaca informações do mapa que foi elaborado pela consultoria ECOTÉCNICA 
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para orientar a setorização do solo urbano na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e 

Municipal. 

 

 Figura 2: Compartimentos hidrogeológicos, utilizados para demarcar as zonas ZEIAA I e ZEIAA II 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011

5
. 

 

A próxima figura localiza as ZEIAA I e II, distribuídas nos bairros Madre, Viva Velha, 

Albarana, Rancharia, Santaria e Tacaniça dos Falcões. Os limites das zonas coincidem com os 

compartimentos de abastecimento apresentados na figura anterior.  

                                                           
5
 ECOTÉCNICA (2011). Mapa 14 Compartimentos Hidrogeológicos. In. PARANACIDADE (2011). 

Plano Diretor Municipal Rio Branco do Sul. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, Serviço 
Social Autônomo PARANACIDADE. Rio Branco do Sul, 2011. 
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Figura 3: Área de incidência da ZEIAA I e ZEIAA II conforme o Anexo 04 da Lei Nº 989/2012 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (2021). 
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Os parâmetros de uso e ocupação do solo na ZEIAA I, conforme art. 24 da Lei, 

indicam lotes relativamente menores (área mínima de 720 m²) com edificações de até dois 

pavimentos no caso de estabelecimentos de ensino de 1º e 2º grau enquadrados como uso 

Comunitário 1.  

Já o art. 25, que define ZEIAA II, indica que a zona abrange regiões com atividades 

predominantemente de serviços e industriais, prevendo a implantação de lotes mínimos 

maiores (área mínima de 5.000 m²). Ambas definem como obrigatória a apresentação de laudo 

geológico-geotécnico e hidrogeológico para parcelamentos e/ou construção de novas 

edificações. 

Não obstante, nota-se que, por sua inserção na área urbana, muito mais próxima da 

ocupação mais adensada da cidade, é a ZEIAA I que requer ajustes pontuais no momento. O 

porte previsto para o parcelamento do solo, de 720 m² mínimos, é maior que a maioria das 

zonas urbanas (que têm entre 360 a 450 m²), mas reduzido em relação às zonas com 

parcelamento de grandes áreas (5.000 e 10.000 m²), o que indica uma possibilidade para a 

utilização por atividades um pouco maiores em porte, mas, ainda assim, compatíveis com o 

entorno.  

Dessa forma, cabe verificar como a lei define usos permitidos, permissíveis e proibidos 

para esta zona atualmente, conforme segue. 

 

3.2.2.1 Situação atual dos usos previstos na ZEIAA I 

O Anexo 05 da Lei define os usos permitidos, permissíveis e proibidos na ZEIAA I, 

conforme o Quadro 5 abaixo. 

Quadro 3: Definição de usos na ZEIAA I, conforme o Anexo 05 da Lei Nº 989/2012 

ZONA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Zona Especial de 
Interesse de 

Abastecimento de 
Água I (ZEIAA I) 

Habitação unifamiliar 
(2) 

Comércio e serviço vicinal e de 
bairro 
Parque 

(5)
 

Comércio e serviço específico 1  
Uso comunitário 1 

Todos os 
demais usos 

  

Notas:  
(2) uma habitação unifamiliar por lote;  
(4) mediante aprovação e parecer do órgão ambiental competente;  
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(5) direcionar as ações de compensação ambiental ou de ampliação de áreas verdes nas áreas inseridas sobre esta 
zona;  
(6) atividades não poluidoras. 

Fonte: Anexo 05 da Lei Nº 989/2012. 
 

 

A ZEIAA I não permite ou não enquadra como permissíveis categorias de uso de 

Comércio e serviço geral, inviabilizando a instalação de atividades atacadistas de porte médio, 

por exemplo, mesmo que exista demanda, como é o caso no bairro Jardim Albarana. Dessa 

forma, essa alteração é proposta para a zona e apresentada a seguir. 

 

3.2.2.2 Proposta de ajustes dos usos previstos na ZEIAA I: 

O quadro abaixo apresenta o ajuste proposto nos usos permitidos e permissíveis na 

ZEIAA I em relação àqueles presentes atualmente na lei e expostos no Quadro 3: 

  

Quadro 4: Proposta de ajustes nos usos permitidos, permissíveis e proibidos na ZEIAA I  

SETOR 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Zona Especial 
de Interesse de 
Abastecimento 

de Água I 
(ZEIAA I) 

Habitação unifamiliar 
(2) 

Comércio e serviço vicinal e de bairro 
Parque 

(5)
 

Comércio e serviço específico 1  
Comércio e serviço geral 

(6)(9)
 

Uso comunitário 1 

Todos os 
demais 
usos 

  

Notas:  
(2) Uma habitação unifamiliar por lote;  
(4) Mediante aprovação e parecer do órgão ambiental competente. 
(5) Direcionar as ações de compensação ambiental ou de ampliação de áreas verdes nas áreas inseridas sobre esta 
zona. 
(6) Atividades não poluidoras. 
(9) Poderão ser permitidas atividades dessa categoria somente aquelas que utilizem veículos de carga leves, com 
Peso Bruto Total (PBT) de até 8 toneladas. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (2021). 

Em relação ao quadro atual da lei, é proposta somente a inclusão do uso Comércio e 

Serviço Geral, que pode dinamizar a ZEIAA I, embora seja importante manter o porte e a 

intensidade desse tipo de uso na zona em níveis compatíveis com o entorno. Por esse motivo, 

não se indicou tal categoria como “permitida”, mas sim como “permissível”, ou seja, será 

necessário o enquadramento em critérios de atividade não poluidora e com utilização 
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comprovada de veículos de carga leves, com peso máximo de 8 toneladas, em função de sua 

proximidade com áreas residenciais. 

 

Dessa maneira, passa a ser permissível na ZEIAA I, com inclusão de nota sobre a 

utilização de veículos de carga leves, em função da, a seguinte categoria: 

● Comércio e Serviço Geral: atividades comerciais varejistas e atacadistas ou de 

prestação de serviços, destinados a atender à população em geral, que, por seu porte 

ou natureza, exijam confinamento em área própria. 

○ Inclusão da nota (9): Poderão ser permitidas atividades dessa categoria somente 

aquelas que utilizem veículos de carga leves, com Peso Bruto Total (PBT) de até 

8 toneladas 

 

3.2.3. ZONA DE INDÚSTRIA E SERVIÇOS (ZIS) 

A Zona de Indústria e Serviços (ZIS) incide sobre o trecho urbano da Rodovia dos 

Minérios (PR-092) entre o sul da área urbana, no limite com o município de Almirante 

Tamandaré; e o trecho rodoviário de ligação da PR-800 entre as áreas urbanas de Rio Branco 

do Sul e Itaperuçu, abrangendo boa parte do bairro Santaria, conforme a figura a seguir. 
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Figura 4: Área de incidência da ZIS conforme o Anexo 04 da Lei Nº 989/2012 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (2021). 

A ZIS, segundo o art. 30 da Lei Municipal nº 989/2012, corresponde à área urbana 

destinada à consolidação de atividades industriais e de serviços de médio porte, com área de 

construção entre 150,01 m² (cento e cinquenta metros quadrados e hum centímetro quadrado) 

e 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), e de grande porte, com área de construção 

superior a 500,01 m² (quinhentos metros quadrados e hum centímetro quadrado), nas 

proximidades da rodovia PR-092 e áreas que fazem frente (testada) para a rodovia PR-092 e 

Avenida Industrial, com lotes mínimos de 5.000 m² e testada mínima de 25 metros.  
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A aprovação da instalação de empreendimentos e atividades na ZIS está condicionada 

à apresentação de licenças ambientais, de laudo geológico-geotécnico e a solicitações da 

prefeitura, a qualquer momento, para a elaboração de estudos complementares ambientais ou 

de impacto de vizinhança. 

Contudo, nota-se que a área abrangida pela ZIS requer uma diversidade mais ampla 

de usos permissíveis que reconheçam a realidade do bairro no qual ela incide, o Santaria. Isto 

porque, ao longo do tempo, não apenas indústrias se consolidaram no local, mas também 

núcleos habitacionais que requerem proximidade de atendimento às necessidades básicas e 

cotidianas de comércio e serviços (de caráter vicinal). Dessa forma, apresenta-se a seguir o 

cenário atual da lei de uso e ocupação do solo para esta zona e, depois, a proposta para 

adequação. 

 

3.2.3.1 Situação atual dos usos previstos na ZIS 

O Anexo 05 da Lei define os usos permitidos, permissíveis e proibidos na ZIS, 

conforme o Quadro 5 abaixo. 

Quadro 5: Definição de usos na ZIS, conforme o Anexo 05 da Lei Nº 989/2012 

ZONA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Zona de Indústria e 
Serviços (ZIS) 

Indústrias tipo 3 
(3)

 
Indústria tipo 4 

(3)
 

Habitação unifamiliar 
(2)

 
Uso institucional 1 
Uso institucional 2 
Uso comunitário 1 
Uso extrativista 

(3)
 

Todos os 
demais usos 

  

Notas:  
(2) Uma habitação unifamiliar por lote;  
(3) mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente. 

 
Fonte: Anexo 05 da Lei Nº 989/2012. 

 

Conforme exposto pelo Quadro 5 e, segundo definições do art. 37 e do Anexo 08 da 

Lei 989/2012, atualmente são permitidas na ZIS as seguintes categorias de uso: 

● Indústria tipo 3: atividades industriais em estabelecimentos que implique na fixação de 

padrões específicos, quanto às características de ocupação do lote, de acesso, de 

localização, de tráfego, de serviços urbano e disposição dos resíduos gerados, tais 
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como frigoríficos, geração e fornecimento de energia elétrica, indústria de águas 

minerais e de madeira; 

● Indústria tipo 4: atividades industriais em estabelecimentos específicos, que implique na 

fixação de padrões específicos, quanto às características de ocupação do lote, de 

acesso, de localização, de tráfego específico, se serviços urbanos e disposição dos 

resíduos gerados, tais como indústrias de cimento, de artefatos de cimento e de cal. 

 

Além destas, atualmente são permissíveis na ZIS as seguintes categorias de uso: 

● Habitação unifamiliar: edificação destinada a servir de moradia a uma só família; 

● Uso institucional 1: Edificações públicas destinadas a comportar atividades executadas 

pelo poder público, como Prefeitura, Câmara de Vereadores e outros; 

● Uso institucional 2: atividades e obras necessárias para o atendimento da população 

quanto aos serviços saneamento, energia elétrica, comunicação e outros; 

● Uso comunitário 1:  atividades de atendimento direto, funcional ou especial ao uso 

residencial,  tais como cultos religiosos, pré-escolas, bibliotecas e ambulatórios; 

● Uso extrativista: atividades de extração mineral e vegetal. 

 

Destes, a proposta prevê a manutenção da permissibilidade dos usos elencados 

acima, considerando que a ZIS abrange partes bastante heterogêneas entre si, não contando 

somente com usos industriais relacionados às rodovias, mas também com trechos de bairro 

consolidados, como os núcleos urbanos no Santaria. Além disso, não é razoável haver 

permissibilidade para habitações unifamiliares sem que haja comércios e serviços6 próximos 

que atendam aos seus moradores. 

Ademais, a ZIS poderia comportar outras categorias de usos adequadas à localização 

e aos objetivos da zona, conforme a proposta indicada no item a seguir. É o caso do uso 

comércio e serviço específico 1, que contempla a instalação de postos de gasolina, para o qual 

a SMDU registrou demanda de instalação na ZIS. 

 

                                                           
6
 Apesar do nome, a Zona de Indústria e Serviços (ZIS) não permite nenhum uso relativo a “serviços” 

pela legislação atual. 
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3.2.3.2 Proposta de ajustes dos usos previstos na ZIS: 

O quadro abaixo apresenta um ajuste nos usos permitidos e permissíveis na ZIS, 

buscando adequar os usos à função das vias e setores urbanos. 

 

Quadro 6: Proposta de redefinição de usos na ZIS 

ZONA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Zona de 
Indústria e 

Serviços (ZIS) 

Indústrias tipo 3 
(3)(9)(10)

 
Indústria tipo 4 

(3)(9)(10)
 

Comércio e serviço específico 1 
(3)

 

- Habitação unifamiliar 
(2)

 

- Habitação transitória 1 
(2)(6)

 

- Habitação transitória 2 
(6) 

- Comércio e serviço vicinal e de 
bairro 

- Comércio e serviço setorial 
(6)

 

- Comércio e serviço geral 
(6)

 

- Uso institucional 1 
(6)

 

- Uso institucional 2 
(6) 

- Uso comunitário 1
(6) 

- Uso comunitário 2 
(6)

 

- Uso comunitário 3 
(6)

 

- Uso extrativista 
(3)(4)(6)

 

Todos os 
demais usos 

  

Fonte: Anexo 05 da Lei Nº 989/2012. 
Notas: (2) Uma habitação unifamiliar por lote;  
(3) mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente.  
(6) Atividades não poluidoras.  
(8) Usos de médio porte, com área de construção entre 150,01 m² (cento e cinquenta metros quadrados 
e hum centímetro quadrado) e 500,00 m² (quinhentos metros quadrados).  
(9) Usos de grande porte, área de construção superior a 500,01 m² (quinhentos metros quadrados e hum 
centímetro quadrado). 
(10) Usos de grande porte, área de construção superior a 500,01 m² (quinhentos metros quadrados e 
hum centímetro quadrado). 
 

 

Exceto pelo uso de Comércio e serviço específico 1, todos os usos inseridos foram 

colocados na coluna dos permissíveis, os quais deverão passar por análise do Conselho de 

Desenvolvimento Municipal quando houver implantação ou renovação de atividade para que 

sejam feitas análises e debates sobre os impactos relativos à sua inserção na ZIS. 
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Dessa maneira, passa a ser permitida na ZIS, com inclusão de nota sobre o 

licenciamento ambiental, a seguinte categoria: 

● Comércio e Serviço Específico 1: atividade peculiar cuja adequação à vizinhança e ao 

sistema viário depende de análise especial, tais como comércio varejista de 

combustíveis, postos de gasolina e serviços de bombas de combustível para 

abastecimento de veículos de empresa. 

○ Nota (3): Mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão 

ambiental competente. 

 

Além desta, passam a ser permissíveis na ZIS, com inclusão de nota “6” e a previsão de 

passarem por análise análise específica em relação aos impactos que podem sofrer ou causar 

na área de inserção, a depender da dinâmica de uso e ocupação do solo da vizinhança, as 

categorias: 

● Habitacional transitório: edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso 

transitório, onde se recebem hóspedes mediante remuneração, podendo ser: 

■ transitório 1: hotel, apart-hotel, pousada, hotel fazenda, pensão; 

■ transitório 2: motel; 

● Uso comunitário 2: atividades que impliquem em concentração de pessoas ou 

veículos, altos níveis de ruídos e padrões viários especiais, tais como casas de 

espetáculo, centros de convenção, centro de exposições, sedes culturais, esportivas e 

recreativas; 

● Uso comunitário 3: atividades que impliquem em concentração de pessoas ou 

veículos, altos níveis de ruídos e padrões viários especiais, tais como kartódromos, 

centros de equitação e pistas de treinamento; 

● Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro: atividade comercial varejista de pequeno e 

médio porte, destinada ao atendimento de determinado bairro ou zona; 

● Comércio e Serviço Setorial: atividades comerciais varejistas e de prestação de 

serviços, destinadas aos atendimento de maior abrangência;  

● Comércio e serviço geral: atividades comerciais varejistas e atacadistas ou de 

prestação de serviços, destinados a atender à população em geral, que, por seu porte 
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ou natureza, exijam confinamento em área própria, tais como marmoraria, armazéns 

gerais e comércio varejista de grandes equipamentos. 

○ Inclusão da nota (6) nos usos permissíveis: atividades não poluidoras; 

 

3.2.4 ZONA DE ATIVIDADE MINERAL (ZAM) 

A Zona de Atividade Mineral (ZAM) se estende sobre grande área localizada no oeste 

do perímetro urbano, conforme demonstrado na Figura 5. De acordo com o art. 29 da lei nº 

989/2012 e seu parágrafo primeiro, a Zona de Atividade Mineral (ZAM) é prioritária ao exercício 

de atividades minerárias e tem como objetivo consolidar toda e qualquer atividade de 

exploração mineral e correlata. 
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Figura 5: Área de incidência da ZAM conforme o Anexo 04 da Lei Nº 989/2012  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (2021). 
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Entretanto, mediante solicitações de renovação de alvará e pelo reconhecimento das 

áreas inseridas em ZAM, verifica-se que, em paralelo à consolidação de atividades minerárias, 

que dominam amplamente a área pela presença da empresa Votorantim Cimentos S/A, é 

necessário permitir outras atividades na zona, como as de uso Comunitário 1 e 2, e os de 

Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro em conjunto com Habitação Unifamiliar. 

A começar pelos usos Comunitário 1 e 2, sua necessidade de inclusão na ZAM ocorre 

pela presença de atividades consolidadas na área que prestam serviços educacionais e de 

atendimento social desconsideradas nas atuais definições, como no caso da escola Dom Pedro 

II e das dependências relacionadas às atividades do Sistema FIEP (Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná), que contemplam a atuação do Serviço Social da Indústria (SESI), do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 

Já as atividades de Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro e de Habitação Unifamiliar, 

embora não sejam compatíveis com os usos industriais predominantes da ZAM, deverão ser 

permissíveis para o extremo sul da ZAM, em área inserida no bairro Tacaniça dos Falcões, 

próxima à Vila Ricarda, onde há loteamento em processo de consolidação. Tendo em vista 

esse processo de desenvolvimento do bairro, tais usos tornam a implantação de moradias e de 

pequenos comércios voltados para o atendimento direto à população nelas residente regulares 

do ponto de vista legal. Essa permissibilidade visa corrigir a distorção causada pela presença 

dessa parte do território na ZAM, visto que na presente revisão não serão alterados perímetros 

de zonas. 

 

3.2.4.1 Situação atual dos usos previstos na ZAM 

O Anexo 05 da Lei define os usos permitidos, permissíveis e proibidos na ZAM 

conforme se expõe no Quadro 7 abaixo. 

Quadro 7: Definição de usos na ZAM, conforme o Anexo 05 da Lei Nº 989/2012 

ZONA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Zona de Atividade Mineral 
(ZAM) 

- Indústria tipo 4 
(3)

 

- Uso institucional 1 

- Comércio e serviço geral
 

- Uso extrativista
 (3) 

Todos os 
demais usos 
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Notas:  
(3) mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente. 

 
Fonte: Anexo 05 da Lei Nº 989/2012. 

 
 

Conforme exposto pelo Quadro 5 e, segundo definições do art. 37 e do Anexo 08 da 

Lei 989/2012, atualmente são permitidas na ZAM as seguintes categorias de uso: 

● Indústria tipo 4: atividades industriais em estabelecimentos específicos, que implique 

na fixação de padrões específicos, quanto às características de ocupação do lote, de 

acesso, de localização, de tráfego específico, se serviços urbanos e disposição dos 

resíduos gerados, tais como indústrias de cimento, de artefatos de cimento e de cal. 

● Uso institucional 1: Edificações públicas destinadas a comportar atividades executadas 

pelo poder público, como Prefeitura, Câmara de Vereadores e outros; 

 

Atualmente são permissíveis na ZAM as seguintes categorias de uso: 

● Uso extrativista: atividades de extração mineral e vegetal. 

● Comércio e serviço geral: atividades comerciais varejistas e atacadistas ou de 

prestação de serviços, destinados a atender à população em geral, que, por seu porte 

ou natureza, exijam confinamento em área própria, tais como marmoraria, armazéns 

gerais e comércio varejista de grandes equipamentos. 

 

Destes, consideramos não haver necessidade de remoção de atividades, visto que 

cumprem o objetivo da zona de consolidar as atividades minerárias e correlatas, de apoio às 

minerárias (extração, indústria e transporte). No item seguinte, apresenta-se a proposta de 

inclusão de usos na lei. 

 

3.2.4.2 Proposta de ajustes dos usos previstos na ZAM 

Com a inclusão de novas categorias de usos na ZAM, conforme justificado 

anteriormente, o trecho do Anexo 05 da Lei nº 989/2012 que trata especificamente desta zona 

deverá ser consolidado da maneira como se vê no Quadro 8 a seguir. 
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Quadro 8: Proposta de redefinição de usos na ZAM 

ZONA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Zona de Atividade Mineral 
(ZAM) 

- Indústria tipo 4 
(3)

 

- Uso institucional 1 

- Comércio e serviço vicinal e 
de bairro 

- Comércio e serviço geral 

- Habitação Unifamiliar 

- Uso Comunitário 1 

- Uso Comunitário 2 

- Uso extrativista 
(3)

 

Todos os 
demais usos 

Notas:  
(3) mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente. 

 

 

Todos os usos inseridos foram colocados na coluna dos permissíveis, mantendo assim 

a possibilidade de o poder público controlar a inserção dessas atividades dentro da área, como 

no caso do Comércio e serviço vicinal e de bairro e da Habitação unifamiliar, que poderão ser 

permitidos somente na área de expansão do bairro identificada no Tacaniça dos Falcões, e 

proibidos nas proximidades imediatas das atividades industriais referentes ao restante da área 

de abrangência da zona. 

 

Dessa maneira, passam a ser permissíveis na ZAM as categorias:  

● Comunitário 1: definida como atividade de atendimento direto, funcional ou especial ao 

uso residencial, tais como cultos religiosos, pré-escolas, bibliotecas e ambulatórios; 

● Comunitário 2: atividades que impliquem em concentração de pessoas ou veículos, 

altos níveis de ruídos e padrões viários especiais; 

● Comércio e serviço vicinal e de bairro: atividade comercial varejista de pequeno e 

médio porte destinada ao atendimento de determinado bairro ou zona, tais como 

armarinhos, drogarias, mercearias, cafeterias e panificadoras; 

● Habitação unifamiliar: edificação destinada a servir de moradia a uma só família; 

 
 
 
 

3.3 CATEGORIAS E DE USOS E ATIVIDADES NA ÁREA RURAL 
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Em relação às normas de uso e ocupação da área rural, onde há a delimitação de 

Áreas para o ordenamento territorial, a SMDU observou a necessidade de ajustes imediatos 

em relação à permissibilidade das categorias de Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro, de 

Habitação Transitória e de Uso Comunitário 1 e 2. Atualmente, nenhuma dessas categorias 

são consideradas permitidas na área rural conforme o Anexo 03 da Lei nº 989/2012. 

A não previsão dessas categorias entre os usos permitidos e permissíveis na área 

rural prejudica, por um lado, o atendimento imediato de comércios e serviços de pequeno porte 

para a população rural, uma vez que todas as atividades de mercearias, padarias e pequenas 

“vendas” em área rural ficam à margem da lei vigente e da regularização de sua atividade 

econômica. 

Já no caso da categoria de Habitação Transitória, sua não permissão oferece um 

obstáculo a mais para o desenvolvimento do potencial turístico de Rio Branco do Sul e a 

consolidação de uma rota turística rural. A ausência de usos comunitários, mpor sua vez, 

impede a regularização de atividades de atendimento às comunidades rurais. 

Dessa forma, como ajustes para a área rural de Rio Branco do Sul, são propostas a 

inclusão das categorias Habitação Transitória, sem restrição de porte, e de Comércio e Serviço 

Vicinal e de Bairro, neste caso restrito à atividades de pequeno porte, ou até 150m² (cento e 

cinquenta metros quadrados).  

Tais ajustes serão procedidos no Anexo 03 da lei, conforme o quadro abaixo. Em 

resumo, tais categorias serão incluídas como permissíveis nas seguintes Áreas do 

macrozoneamento: AAA-1, AAA-2 e AUC. 

 

Quadro 9: Proposta de redefinição de usos para a Área Rural 

ÁREA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Área de 
Atividade 

Agropecuári
a 1 (AAA-1) 

- Atividade agropecuária 
(1)

                             
- Agroindústria 

(2) (3)
 

- Usos habitacionais 
(4)

 
- Núcleos de urbanização 
específica                 
- Preservação e recuperação 

- Atividades de silvicultura 
(2)

 
- Atividades turísticas e de lazer 
(2)(4)

 
- Mineração

 (2)(5) 

- Cemitério 
(6)

 
- Pequenas centrais hidrelétricas 

(6)
  

- Habitação transitória 1 
- Comércio e Serviço Vicinal e de 
Bairro 

(9)
 

Todos os demais 
usos 



    

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - PARANÁ - CEP 83.540-000 

Fone: 41 3973-8056  

33 
 

ÁREA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

- Uso comunitário 1 
- Uso comunitário 2 

Área de 
Atividade 

Agropecuári
a 2 (AAA-2) 

- Atividade agropecuária (1)                             
- Agroindústria (2) (3) 
- Usos habitacionais (4) 
- Núcleos de urbanização 
específica 
- Preservação e recuperação 

Atividades de silvicultura (2) 
Atividades turísticas e de lazer 
(2)(4) 
Mineração  (2)(5) 
Cemitério  (6) 
Aterro sanitário e usina de triagem 
e compostagem (6)       
Habitação transitória 1 
Comércio e Serviço Vicinal e de 
Bairro(9)   
- Uso comunitário 1 
- Uso comunitário 2 

Todos os demais 
usos 

Área de uso 
controlado 

(AUC) 

- Preservação e recuperação 
- Pesquisa científica 
- Educação ambiental  

- Usos habitacionais (4) 
- Atividade agropecuária (1)(7) 
- Cemitério (6)(8) 
- Mineração (6) 
- Captação de água para 
abastecimento público 
- Habitação transitória 1 
- Comércio e Serviço Vicinal e de 
Bairro(9)   
- Uso comunitário 1 
- Uso comunitário 2 

- Indústria 
potencialmente 
poluidora 
- Aterro sanitário 
- Todos os demais 
usos 

Área de 
consolidação 

da 
urbanização 

(ACU) 

Parâmetros estabelecidos pelo uso e ocupação do solo urbano 

Área de 
Preservação 
Permanente 

(APP) 

- Preservação e recuperação 
- Pesquisa científica 

- Educação ambiental (2) 
 

- Agroindústria 
- Atividade 
agrossilvipastoril  
- Usos 
habitacionais  
- Todos os demais 
usos 

Área 
Especial de 

conservação 
(AEC) 

- Preservação e recuperação 
- Pesquisa científica 

- Educação ambiental (2) 
- Habitação transitória 1 

- Agroindústria                  
- Atividade 
agrossilvipastoril 
- Usos 
habitacionais 
- Todos os demais 
usos 
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ÁREA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

  

Fonte: Anexo 03 da Lei Nº 989/2012. 
Notas:  
(1) Seguidas práticas conservacionistas para a garantia da sustentabilidade do solo e relevo. 
(2) Mediante parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM) e do órgão ambiental 
competente. 
(3) Não poluidoras e que utilizem matéria-prima oriunda do município (conforme legislação vigente). 
(4) Respeitadas às regulamentações de parcelamento do INCRA. 
(5)  Seguidas as regulamentações e requerimentos ambientais. 
(6) Mediante parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM), e apresentação de estudos 
geológico e hidrológicos e demais estudos pertinentes para licenciamento ambiental do Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP). 
(7) O uso de agrotóxicos deve ser minimizado gradativamente na AUC. As atividades de avicultura e 
suinocultura devem estar adequadas ambientalmente, isto é, com as licenças ambientais pertinentes. 
(8) Tolerável apenas os cemitérios já existentes antes da aprovação deste plano, prevendo a 
regularização dos mesmos junto ao IAP. 
(9) Usos de pequeno porte, com área de construção inferior a 150,00 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados);  
 

Dessa maneira, passam a ser permissíveis na AAA-1, AAA-2 e AUC as categorias:  

● Comércio e serviço vicinal e de bairro: atividade comercial varejista de pequeno e 

médio porte destinada ao atendimento de determinado bairro ou zona, tais como 

armarinhos, drogarias, mercearias, cafeterias e panificadoras; 

● Comunitário 1: definida como atividade de atendimento direto, funcional ou especial ao 

uso residencial, tais como cultos religiosos, pré-escolas, bibliotecas e ambulatórios; 

● Comunitário 2: atividades que impliquem em concentração de pessoas ou veículos, 

altos níveis de ruídos e padrões viários especiais; 

● Habitação unifamiliar: edificação destinada a servir de moradia a uma só família; 
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4. SÍNTESE DOS AJUSTES PROPOSTOS NA LEI Nº 989/2012 

Neste tópico são apresentados, de maneira resumida, todas as alterações propostas 

para a lei nº 989/2012 nos tópicos 3.1, 3.2 e 3.3 apresentados anteriormente neste relatório. Os 

quadros vistos a seguir possuem indicação em verde de todas as categorias incluídas no ajuste 

proposto, em rosa nas categorias removidas nesse ajuste, enquanto as demais categorias, que 

serão mantidas em relação à lei nº 989/2012, não possuem destaque no texto.  

Vale destacar que este é um quadro meramente informativo e não corresponde ao que 

figura na minuta da lei de ajuste, uma vez que expõe algumas das categorias a serem 

removidas, devendo ser considerado exclusivamente para o estudo e entendimento das 

propostas de alterações efetivamente consolidadas na minuta de lei.  

 

Quadro 10: Resumo dos ajustes realizados nos usos para a área urbana - Anexo 05 da lei 
989/2012 

Legenda: __ Inserido    __ Excluído    __ Mantido 

SETOR 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 
Zona 
Residencial de 
Ocupação 
Orientada 
(ZROO)

(1)
  

- Habitação unifamiliar 
(2) 

- Habitação coletiva 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro 

- Uso comunitário 1 

- Uso comunitário 2 

- Comércio e Serviço Geral 
(11)

 

- Comércio e serviço específico 1 
(3)

 

- Uso comunitário 3 

- Uso institucional 1 

- Habitação transitória 1 
(2)(6)(7)(8) 

- Indústria tipo 1
(7) 

- Indústria tipo 2
(7) 

Todos os 
demais usos 

Zona 
Residencial de 
Restrição à 
Ocupação 
(ZRRO) 

- Habitação unifamiliar 
(2) 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro
 

- Comércio e Serviço Geral 
(11)

 

- Comércio e serviço específico 1 

- Uso comunitário 1 

- Indústria tipo 1
(7) 

- Indústria tipo 2
(7) 

Todos os 
demais usos 

Zona 
Consolidada de 
Ocupação 
Orientada 
(ZCOO) 

- Habitação unifamiliar 
(2) 

- Habitação coletiva 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro 

- Uso comunitário 1 

- Uso comunitário 2 

- Uso institucional 1 

- Comércio e serviço setorial 

- Uso institucional 1 

- Habitação transitória 1 
(2)(6)(7)(8) 

- Indústria tipo 1
(7) 

- Indústria tipo 2
(7) 

Todos os 
demais usos 

Zona 
Consolidada de 
Restrição à 

- Habitação unifamiliar 
(2) 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro 

- Comércio e serviço setorial 

- Uso institucional 1 

Todos os 
demais usos 
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SETOR 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 
Ocupação 
(ZCRO) 

- Uso comunitário 1 

- Uso comunitário 2 

- Uso institucional 1 

- Habitação transitória 1 
(2)(6)(7)(8) 

- Indústria tipo 1
(7) 

- Indústria tipo 2
(7) 

Zona Especial 
de Interesse de 
Abastecimento 
de Água I 
(ZEIAA I) 

- Habitação unifamiliar 
(2) 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro 

- Parque 
(5) 

- Comércio e serviço específico 1 

- Comércio e serviço geral 
(6)(9)

 

- Uso comunitário 1 

 

Todos os 
demais usos 

Zona Especial 
de Interesse de 
Abastecimento 
de Água I 
(ZEIAA II) 

- Parque 
(5)

 - Comércio e serviço geral 
(4)(6) 

- Uso institucional 2 

 

Todos os 
demais usos 

Zona Especial 
de Interesse 
Social 
(ZEIS) 

- Habitação unifamiliar 
(2) 

- Habitação coletiva 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro 

- Uso comunitário 1 

- Uso comunitário 2 

Todos os 
demais usos 

Setor Especial 
de Comércio e 
Serviços I 
(SECS I) 

- Comércio e serviço setorial 

- Indústria tipo 1
(7)

 

- Uso comunitário 1 

- Uso comunitário 2 

- Habitação unifamiliar 
(2) 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro 

- Comércio e serviço específico 1 

- Comércio e serviço geral 

- Indústria tipo 2 

- Uso institucional 1 

- Habitação transitória 1 
(2)(6)(7)(8)

 

Todos os 
demais usos 

Setor Especial 
de Comércio e 
Serviços II 
(SECS II) 

- Comércio e serviço geral 

- Indústria do tipo 2 
(3)

 
- uso comunitário 3 

- Comunitário 1 
(7)(8)

 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro 
(7)(8)

 

- Comércio e serviço setorial 
(7)(8)

 

- Indústria de tipo 1 e 2 
(3)(7)(8)

 

- Habitação unifamiliar 
(2)

 

- Habitação transitória 1 
(7)(8)

 

- Comércio e serviço específico 1 
(3)(7)(8) 

- Uso institucional 1
 

- Indústria tipo 1 

- Indústria do tipo 3 
(3)

 

Todos os 
demais usos 

Zona de 
Indústria e 
Serviço (ZIS) 

- Indústria tipo 3 
(3)(9)(10)

 

- Indústria tipo 4 
(3)(9)(10) 

- Comércio e serviço específico 1 
(3)

 

- Habitação unifamiliar 
(2)

 

- Habitação transitória 1 
(2)(6)

 

- Habitação transitória 2 
(6) 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro 

- Comércio e serviço setorial 
(6)

 

- Comércio e serviço geral 
(6)

 

- Uso institucional 1 
(6)

 

- Uso institucional 2 
(6) 

- Uso comunitário 1
(6) 

- Uso comunitário 2 
(6)

 

- Uso comunitário 3 
(6)

 

- Uso extrativista 
(3)(4)(6) 

Todos os 
demais usos 

Zona de 
Atividade 

- Indústria tipo 4 
(3) 

- Comércio e serviço vicinal e de bairro Todos os 
demais usos 
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SETOR 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 
Mineral (ZAM) - Uso institucional 1 - Comércio e serviço geral 

- Habitação Unifamiliar 

- Uso Comunitário 1 

- Uso Comunitário 2 

- Uso extrativista 
(3)

 

Zona de Parque 
(ZP) 

- Preservação e recuperação 

- Pesquisa Científica 
(4) 

- Educação ambiental 

- Uso institucional 1 Todos os 
demais usos 

Zona de 
Preservação de 
Fundo de Vale 
(ZPFV) 

- Preservação e recuperação 

- Pesquisa Científica 
(4)

 

- Educação ambiental 
(4) 

Todos os 
demais usos 

  
(1)

 A aprovação de novos parcelamentos fica condicionada á expansão de infraestrutura, contigua á 
malha existente. 
(2)

 Uma habitação unifamiliar por lote. 
(3)

 Mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente. 
(4)

 Mediante aprovação e parecer do órgão ambiental competente. 
(5)

 Direcionar as ações de compensação ambiental ou de ampliação de áreas verdes nas áreas inseridas 
sobre esta zona. 
(6)

 Atividades não poluidoras.  
(7)

 Usos de pequeno porte, com área de construção inferior a 150,00 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados).  
(8)

 Usos de médio porte, com área de construção entre 150,01 m² (cento e cinquenta metros quadrados e 
hum centímetro quadrado) e 500,00 m² (quinhentos metros quadrados). 
(9) 

Poderão ser permitidas atividades dessa categoria somente aquelas que utilizem veículos de carga 
leves, com Peso Bruto Total (PBT) de até 8 toneladas. 
(10)

 Usos de grande porte, área de construção superior a 500,01 m² (quinhentos metros quadrados e hum 
centímetro quadrado). 
(11) Somente para lotes com testada para a Rodovia dos Minérios (PR-092). 
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Quadro 11: Resumo dos ajustes realizados nos usos para a área rural - Anexo 03 da lei 989/2012 

Legenda: __ Inserido   __ Mantido 

ÁREA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Área de 
Atividade 

Agropecuária 1 
(AAA-1) 

- Atividade agropecuária (1)                             
- Agroindústria (2) (3) 
- Usos habitacionais (4) 
- Núcleos de urbanização 
específica 
- Preservação e recuperação 

- Atividades de silvicultura (2) 
- Atividades turísticas e de lazer 
(2)(4) 
- Mineração (2)(5) 
- Cemitério (6) 
- Pequenas centrais hidrelétricas 
(6)  
- Habitação transitória 1 
- Comércio e Serviço Vicinal e de 
Bairro(9)       
- Uso comunitário 1  
- Uso comunitário 2                 

Todos os demais usos 

Área de 
Atividade 

Agropecuária 2 
(AAA-2) 

- Atividade agropecuária (1)                             
- Agroindústria (2) (3) 
- Usos habitacionais (4) 
- Núcleos de urbanização 
específica 
- Preservação e recuperação 

- Atividades de silvicultura (2) 
- Atividades turísticas e de lazer 
(2)(4) 
- Mineração (2)(5) 
- Cemitério (6) 
- Aterro sanitário e usina de 
triagem e compostagem (6)       
- Habitação transitória 1 
- Comércio e Serviço Vicinal e de 
Bairro(9)  
- Uso comunitário 1  
- Uso comunitário 2                 

Todos os demais usos 

Área de uso 
controlado 

(AUC) 

- Preservação e recuperação 
- Pesquisa científica 
- Educação ambiental  

- Usos habitacionais (4) 
- Atividade agropecuária (1)(7) 
- Cemitério (6)(8) 
- Mineração (6) 
- Captação de água para 
abastecimento público 
- Habitação transitória 1 
- Comércio e Serviço Vicinal e de 
Bairro(9)   
- Uso comunitário 1  
- Uso comunitário 2                 

- Indústria 
potencialmente poluidora 
- Aterro sanitário 
- Todos os demais usos 

Área de 
consolidação da 

urbanização 
(ACU) 

Parâmetros estabelecidos pelo uso e ocupação do solo urbano 

Área de 
Preservação 
Permanente 

(APP) 

- Preservação e recuperação 
- Pesquisa científica 

- Educação ambiental (2) 
 

- Agroindústria 
- Atividade 
agrossilvipastoril  
- Usos habitacionais  
- Todos os demais usos 
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ÁREA 
USOS 

Permitido Permissível Proibido 

Área Especial de 
conservação 

(AEC) 

- Preservação e recuperação 
- Pesquisa científica 

- Educação ambiental (2) 
- Habitação transitória 1 

- Agroindústria                  
- Atividade 
agrossilvipastoril 
- Usos habitacionais 
- Todos os demais usos 

  

Fonte: Anexo 03 da Lei Nº 989/2012. 
Notas:  
(1) Seguidas práticas conservacionistas para a garantia da sustentabilidade do solo e relevo. 
(2) Mediante parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM) e do órgão ambiental 
competente. 
(3) Não poluidoras e que utilizem matéria-prima oriunda do município (conforme legislação vigente). 
(4) Respeitadas às regulamentações de parcelamento do INCRA. 
(5)  Seguidas as regulamentações e requerimentos ambientais. 
(6) Mediante parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM), e apresentação de estudos 
geológico e hidrológicos e demais estudos pertinentes para licenciamento ambiental do Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP). 
(7) O uso de agrotóxicos deve ser minimizado gradativamente na AUC. As atividades de avicultura e 
suinocultura devem estar adequadas ambientalmente, isto é, com as licenças ambientais pertinentes. 
(8) Tolerável apenas os cemitérios já existentes antes da aprovação deste plano, prevendo a 
regularização dos mesmos junto ao IAP. 
(9) Usos de pequeno porte, com área de construção inferior a 150,00 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados);  
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5. CONCLUSÃO 

Conforme exposto, as alterações propostas por meio da minuta de lei que acompanha 

o presente caderno de justificativas objetivam tornar a legislação urbanística municipal mais 

próxima da realidade do cidadão riobranquense. O acréscimo de atividades a serem 

consideradas como permitidas ou permissíveis, mais que um breve ajuste, significa permitir 

que mais atividades econômicas se enquadrem na lei municipal sem que haja a 

descaracterização dos bairros e regiões do município, considerando que o desenvolvimento 

dessas atividades ocorre enquanto parte fundamental da vida cotidiana de Rio Branco do Sul.   

Por meio desse esforço da administração municipal em atualizar pontualmente seus 

dispositivos legais de ordenamento territorial, espera-se cumprir o objetivo de proporcionar 

mais e melhores oportunidades de desenvolvimento ao município de Rio Branco do Sul a curto 

prazo. Ressalta-se, novamente, que essa atualização é condizente com o momento atual de 

planejamento do município, enquanto não se procedem as discussões do novo Plano Diretor 

Municipal, o qual deverá estabelecer novas bases, princípios, diretrizes e estratégias de 

desenvolvimento de maneira muito mais ampla e integrada. 

A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Rio Branco do Sul 

segue atenta e atuante junto aos munícipes no atendimento de suas demandas e 

necessidades, além de se colocar à disposição para trabalhar e auxiliar nos planos e projetos 

de interesse para o município de Rio Branco do Sul 


