
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL 

 LOTE E-875, situado na Rua Gilvani Augusto Criminácio, Campo largo da Roseira, São José dos 
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Imagem satélite – Lote/Terreno Avaliando – Inscrição Imobiliária nº1646300030000. 
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1. DADOS DO IMÓVEL/TERRENO - AVALIANDO 

 

Leis de uso e Ocupação do Solo 

 

Área Total: 46.223,98 

Área Privativa: 19.797,88 m²     

Medida de Frente: 78,06     

Número de Frentes: 1     

Taxa de Ocupação: 40%   

Coeficiente de Aproveitamento: 1,5   

Área não Edificável (Proteção Ambiental): 11.087,06 m²     

Área de Servidão: 15.559,04 m²     

      

Descritivo 

 

Endereço: LOTE E 875 – matrícula n° 68.170, do 2° CRI de São Jose dos Pinhais/PR, situado na 

Rua Gilvani Augusto Criminácio – Campo largo da Roseira – CEP 83091-004 – São José dos 

Pinhais/PR.  

* Obs. Construção de rua asfaltada já prevista em frente ao terreno. 

 

Vocação de uso predominante na região: Galpões, barracões e edifícios similares para uso não 

habitacional. 

 

Permissão de uso: 

• Altura máxima de 30 metros para galpões, barracões e edifícios similares para uso não 

habitacional. A altura máxima de 3 pavimentos para demais usos.    

• Altura da edificação de acordo com normas técnicas e vigilância sanitária para o bom 

andamento das atividades.  

• A altura máxima de 3 pavimentos para uso habitacional e público comunitário.  

• Os usos a partir de 5.000,00m² de área utilizada para a atividade no lote (construída ou 

não), deverão apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, conforme artigo 28 da 

Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do 

Solo do Município.      
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2. DADOS DO ENTORNO 

 

Situado a 13 km do centro da cidade de São 

José dos Pinhais, o bairro Campo Largo da 

Roseira possui uma extensão territorial de 

aproximadamente 17 km² e acesso facilitado à 

BR-376. O bairro compreende o jardim 

Montreal, o loteamento Industrial Automotivo, 

além da planta Villágio Haras Bom Pastor e 

Roseli. Faz divisa com os bairros Campina do 

Taquaral, São Marcos, Contenda e a área rural 

dos municípios adjacentes. 

 

• Habitação: todos os imóveis são 

atendidos por energia elétrica da 

companhia distribuidora. 

 

• Saneamento: Água: 80% dos imóveis da região são abastecidos pela rede geral de distribuição; 

18% por poço ou nascente dentro da propriedade; e 2% abastecidos por poço ou nascente fora da 

propriedade. 

 

• Destino do Lixo: Acesso geral a coleta de lixo pelo serviço público de limpeza. 

 

Existência de Equipamentos Públicos  

 

• Educação: Escola Municipal Clodoaldo Naumann – Ensino Fundamental (Rua Antônio Singer, 

1.500, PR 25 Estrada Velha para Joinville – CEP: 83.091-002). 

 

• Esporte e Lazer: Academia da Terceira Idade (Rua Antonio Singer, s/nº – Unidade de Saúde 

Campo Largo da Roseira – CEP: 83.091-002). Cancha de Futebol de Areia (Rua Pedro Helpa, s/nº 

– Praça Jardim Montreal). Parque Infantil (Rua Pedro Helpa, s/nº – Praça Jardim Montreal). 

 

• Saúde: Unidade de Saúde Campo Largo da Roseira (Rua Antonio Singer, s/nº – CEP: 83.091-002). 
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3. AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DO TERRENO 

 

Avaliando: Tipologia Terreno – Valor de Mercado  

Data: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. 

 

“Dentro da área de Avaliações de Imóveis, define-se "valor de mercado" como sendo a quantia mais 

provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, 

dentro das condições do mercado vigente.” 

 

1. Características Gerais   

Avaliador(es) 
Charluan Gamballe Correia - nº CRA/PR 20-31232.  

João Paulo Neves Bernardelli – CAU/PR A164022-4. 
 

Tipologia de Trabalho Terreno 

Tipo de Valor a ser inferido Valor de Venda 

Microrregião Avaliatória Curitiba - São José dos Pinhais - Paraná. 

Data da avaliação 01/12/2021 

2. Comportamento   

Número de terrenos analisados 70 

Equação de Regressão Aplicada 

Parâmetro de Fundamentação Grau I 

3. Caracterização e Resultado   

Identificação Terreno – SJP – Sr. Sadi Bonatto, Sra. Bruna Bonatto Manica e Sr. Lucas Bonatto. 

Descrição Avaliando 

Terreno avaliando situado na Rua Gilvani Augusto Criminácio - Campo Largo da 

Roseira, São José dos Pinhais – PR. O tipo de uso "Industrial" é predominante no 

entorno do Imóvel Avaliando e a infraestrutura presente nesta região é a seguinte: 

"Guias e Sarjetas", "Iluminação Pública", "Rede Coletora de Esgoto Sanitário", 

"Rede Coletora Pluvial", "Rede de Abastecimento de Água Potável", "Rede de 

cabeamento para TV", "Rede de Gás", "Rede de Energia Elétrica" e "Rede de 

Transmissão de Dados". Os serviços presentes na região do entorno são: "Coleta 

de Lixo", "Comércio", "Esporte/Lazer", "Transporte Coletivo" e "Unidade de Saúde". 

Diagnóstico de Mercado 

Para a tipologia "Terreno", microrregião avaliatória "Curitiba", composta por 

dezenove cidades e referencial principal “São José dos Pinhais, bairro Campo 

Largo da Roseira”, para venda, pode-se considerar o Mercado Imobiliário como 

tendo performance de Comportamento Normal, Nível de Ofertas de 

Comportamento Normal e Liquidez do entorno baixa. 

Valor identificado para venda R$3.260.000,00 (Três milhões duzentos e sessenta mil reais). 
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Discussão Estatística e Memória de Cálculo 

 

4. Metodologia Utilizada 

Aqui, utilizou-se o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, que permite a determinação do valor 

levando-se em consideração as diversas características e comportamentos do Mercado Imobiliário regional. 

Neste método, a determinação do valor do imóvel avaliando resulta da comparação deste com amostra de 

natureza e características intrínsecas e extrínsecas diversas, a partir de dados pesquisados no próprio 

mercado. Os atributos dos dados obtidos são trabalhados por meio de técnicas de inferência estatística, 

valendo-se de modelo matemático de regressão linear. 

4.1  Regressão Linear 

Após execução de todos os testes e cálculos necessários, utilizando-se de 4(QUATRO) variáveis 

independentes efetivas, que se mostraram as mais representativas, em conjunto, nesta análise, elaborou-

se modelo de regressão linear e tratamento estatístico aplicável, baseado na amostra de 70 (setenta) dados 

de mercado, cujos resultados elementares foram: 

 Coeficiente de Determinação (R²): 0,9500580712994878(er) / 0,7986928786371632(fe) 

 Coeficiente de Determinação Ajustado (R ajustado²): 0,9459811791606705(er) / 

0,7822596442401969(fe) 

 Coeficiente de Correlação (R): 0,9747092239737386(er) / 0,8936961892260497(fe) 

4.2 Coeficiente de Determinação 

Medida de ajuste utilizada na inferência estatística e que se pode obter da soma dos quadrados dos resíduos 

(SQR), sendo, também, a proporção da melhoria que pode ser debitada ao nosso modelo em relação à 

Soma dos Quadrados Totais (SQT). 

O coeficiente de determinação representa o poder de explicação das variáveis independentes, sobre a 

variável dependente. 

Na análise de regressão linear múltipla, o coeficiente de determinação R², na maioria das vezes, aumenta 

(e nunca diminui) quando é adicionada nova variável independente, exceto quando este estiver 

perfeitamente correlacionado com as demais variáveis independentes, visto que, ao se acrescentar novas 

variáveis ao modelo, estas diminuem o SQR. 

O modelo adotado responde por 95,01%(er) e por 79,87%(fe) da formação dos preços pertencentes à 

amostra. 

4.3 Coeficiente de Correlação 

O coeficiente de correlação (ou R) é obtido do R² e nos fornece uma medida de força de correlação entre 

as variáveis do modelo estatístico. 

Para efeitos de classificação, quanto à intensidade de correlação entre as variáveis, utiliza-se a seguinte 

escala: 

 Correlação Perfeita: R = 1,00 

 Correlação Forte: 1,00 > R >= 0,75 
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 Correlação Média: 0,75 > R >= 0,50 

 Correlação Fraca: 0,50 > R > 0,00 

 Correlação Inexistente: R = 0 

O modelo de regressão, aqui ajustado, indica um coeficiente de correlação Forte para a Equação de 

Regressão (97,47%) e também para a Função Estimativa (89,37%). 

4.4 Análise da Variância 

Uma parte importante da análise de variância é a estatística F (Fisher-Snedecor) e sua significância 

estatística, trata-se de uma medida da qualidade de ajuste do modelo. 

A estatística F mede quanto o modelo matemático melhorou na previsão dos valores, comparando-se com 

o seu nível de não precisão. 

Testada a hipótese nula da não representatividade do modelo, obteve-se: 

 Equação de Regressão: F calculado em 233,03488023479886, correspondendo ao nível de significância 

de 0,01% e confiabilidade mínima de 99,99%. 

 Função Estimativa: F calculado em 48,60229333700791, correspondendo ao nível de significância de 

0,01% e confiabilidade mínima de 99,99%. 

4.5 Normalidade dos Resíduos 

A existência da normalidade dos resíduos é uma suposição essencial para que os resultados do ajuste do 

modelo de regressão linear sejam confiáveis. 

Em uma distribuição normal de resíduos, a probabilidade de o valor estar no intervalo que dista um desvio-

padrão da média é cerca de 68%; a probabilidade do estar no intervalo que dista 1,64 desvio padrões da 

média é de 90% e  a probabilidade de estar no intervalo que dista dois desvios-padrão da média é cerca 

de 95%. 

Os valores, aqui obtidos, são: 

 -1dp à 1dp: 74%(er) / 89%(fe) 

 -1,64dp à 1,64dp: 93%(er) / 94%(fe) 

 -1,96dp à 1,96dp: 96%(er) / 96%(fe) 

4.6 Outliers 

São os resíduos extremos que apresentam alto afastamento dos restantes, sendo considerados, também, 

pontos atípicos à massa de dados. 

Identifica-se, no presente modelo de regressão estatística, 1 (1,85%) outlier(s) acima de +/-2DP para a 

Equação de Regressão e 2 (3,7%) para a Função Estimativa. 

 

5 Variáveis 

5.1 Aplicadas 

Mostraram-se significativas e estão presentes, no modelo estatístico, as seguintes variáveis: 
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Nome  Descrição 

Preço de Venda Total Y Preço de Venda 

Características da Região X1 Quantitativa. Assume o valor da somatória das características 

presentes dentre as seguintes: '(-)Presença de Presídio', 

'(-)Presença de Estação de Tratamento de Esgoto', '(-)Presença 

de Aterro Sanitário', '(-)Área sujeita à Inundação' e 'Região 

Arborizada'. 

Infraestrutura presente no Endereço X2 Quantitativa. Assume o valor da somatória das características 

presentes dentre as seguintes: 'Rede de Abastecimento de Água 

Potável', 'Rede Coletora de Esgoto Sanitário', 'Rede de Energia 

Elétrica', 'Iluminação Pública', 'Guias e Sarjetas', 'Rede Coletora 

Pluvial', 'Rede de Gás', 'Rede de Transmissão de Dados' e 'Rede 

de cabeamento para TV'. 

Tipo de Uso Predominante no Trecho X3 Qualitativa. Valores assumidos: 1(Rural), 2(Residencial 

Unifamiliar) e 3(Comercial, Residencial Multifamiliar, Industrial). 

Área Privativa X4 Quantitativa. Área (privativa) terrestre da unidade. 

5.2 Parâmetros dos Regressores 

As variáveis aplicadas no modelo estatístico apresentam as seguintes características: 

  unidade tipo coeficiente t significância crescimento 

Y ln(y) R$ Variável dependente - - - - 

X1 ln(x)  Discreta -0,067161 -1,267 21,12411% -1,21703% 

X2 x  Discreta 0,03614 1,518 13,55555% 2,89618% 

X3 1/x  Código alocado -1,223483 -4,514 0,01% 5,14318% 

X4 ln(x) m² Contínua 0,903773 27,569 0,01% 91,26389% 

6 Equações 

As funções de ajuste calculadas são as seguintes: 

Tipo Função 

Função Estimativa Y = e^(6,512589297655381 -0,0671611500180056 * ln(X1) +0,03613968927252742 * 

X2 -1,2234830092122593 / X3 +0,9037731099777844 * ln(X4)) 

Equação de Regressão ln(Y) = 6,512589297655381 -0,0671611500180056 * ln(X1) +0,03613968927252742 * 

X2 -1,2234830092122593 / X3 +0,9037731099777844 * ln(X4) 

7 Multicolinearidade 

Deve-se investigar se há dependências entre os regressores, pois existem situações em que essas dependências são 

significativas, causando efeitos nocivos de multicolinearidade. 
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A multicolinearidade pode ser um problema no ajuste do modelo de regressão, podendo causar sérios impactos nas 

estimativas dos parâmetros e degenerações em seu comportamento. A correlação prejudicial pode ocorrer da forma 

isolada ou de forma múltipla. Diagnostica-se a correlação múltipla, de forma preliminar, por meio do FIV (Fator de 

Inflação de Variância), que é uma medida do grau em que cada variável independente é explicada pelas demais 

variáveis também independentes. Pode ocorrer a multicolinearidade nociva mesmo quando os coeficientes de 

correlação isolada são baixos, quando existirem uma ou mais variáveis independentes altamente correlacionadas entre 

si, de forma múltipla. Verifica-se este comportamento por intermédio de regressões auxiliares de cada Xi contra as 

demais X’s, obtendo-se os respectivos coeficientes de correlação (r). Cada uma dessas regressões é chamada de 

regressão auxiliar em relação à equação de regressão principal, que tem Y como variável dependente dos X´s. 

A seguir, mostram-se os parâmetros de multicolinearidade obtidos: 

 

Variável em Análise  r FIV F Significância 

Características da Região X1 34,61% 1,1361 2,268 9,2% 

 

Acessória  Isolada Coef. t Signif.  

Infraestrutura presente no Endereço X2 23,04% 0,143 2,376 2,14% + 

Tipo de Uso Predominante no Trecho X3 1,53% 0,829 1,163 25,05% - 

Área Privativa X4 13,99% 0,15 1,771 8,26% + 

 

 

Variável em Análise  r FIV F Significância 

Infraestrutura presente no Endereço X2 54,82% 1,4296 7,159 0,04% 

 

Acessória  Isolada Coef. t Signif.  

Características da Região X1 23,04% 0,709 2,376 2,14% + 

Tipo de Uso Predominante no Trecho X3 -36,56% -4,911 -3,382 0,14% + 

Área Privativa X4 -26,04% -0,51 -2,818 0,69% - 

 

 

Variável em Análise  r FIV F Significância 

Tipo de Uso Predominante no Trecho X3 44,07% 1,241 4,016 1,23% 

 

Acessória  Isolada Coef. t Signif.  

Características da Região X1 1,53% 0,032 1,163 25,05% - 

Infraestrutura presente no Endereço X2 -36,56% -0,038 -3,382 0,14% + 

Área Privativa X4 -9,49% -0,029 -1,763 8,41% + 
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Variável em Análise  r FIV F Significância 

Área Privativa X4 40,26% 1,1934 3,224 3,03% 

 

Acessória  Isolada Coef. t Signif.  

Características da Região X1 13,99% 0,393 1,771 8,26% + 

Infraestrutura presente no Endereço X2 -26,04% -0,269 -2,818 0,69% - 

Tipo de Uso Predominante no Trecho X3 -9,49% -2 -1,763 8,41% + 

8 Fundamentação 

O enquadramento de Fundamentação se trata da especificação da avaliação, sendo função direta do nível de 

aprofundamento do estudo, englobando verificações quanto à qualidade estatística, objetividade e empenho do 

avaliador, tipo da metodologia empregada, níveis de confiabilidade do modelo matemático, qualidade dos dados 

amostrais utilizados, entre outros. 

8.1 Parâmetros Obtidos 

Grau: I. Soma da pontuação para enquadramento global: 14 (quatorze). 

8.2 Tabela - Enquadramento Geral 

Pontos mínimos  Grau III (16)  Grau II (10)  Grau I (6)  Enquadramento 

Itens obrigatórios  2, 4, 5 e 6 no Grau III 

e os demais no 

mínimo no Grau II 

 2, 4, 5 e 6 no mínimo 

no Grau II e os 

demais no mínimo no 

Grau I 

 Todos, no mínimo, no 

Grau I 

 Grau I 

8.3 Tabela - Pontuação 

Descrição  Grau III  Grau II  Grau I  Ponto(s) 

1 - Caracterização 

do(s) imóvel(eis) 

avaliando(s) 

 Completa quanto a 

todas as variáveis 

analisadas 

 Completa quanto às 

variáveis utilizadas no 

modelo 

 Adoção de situação 

paradigma 

 1 (um) 

2 - Quantidade 

mínima de dados de 

mercado 

efetivamente 

utilizados 

 6(K + 1), onde K é o 

número de variáveis 

independentes 

 4(K + 1), onde K é o 

número de variáveis 

independentes 

 3(K + 1), onde K é o 

número de variáveis 

independentes 

 3 (três) 

3 - Identificação dos 

dados de mercado 

 Apresentação de 

informações relativas 

a todos os dados e 

variáveis analisados 

na modelagem, com 

foto e características 

 Apresentação de 

informações relativas 

a todos os dados e 

variáveis analisados 

na modelagem 

 Apresentação de 

informações relativas 

aos dados e variáveis 

efetivamente 

utilizados no modelo 

 3 (três) 
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Descrição  Grau III  Grau II  Grau I  Ponto(s) 

observadas no local 

pelo autor da 

avaliação 

4 - Extrapolação  Não admitida  Admitida para apenas 

uma variável, desde 

que: a) as medidas 

das caraterísticas 

do(s) imóvel(eis) 

avaliando(s) não 

sejam superiores a 

100% do limite 

amostral superior, 

nem inferiores à 

metade do limite 

amostral inferior; 

b)o(s) valor(res) 

estimado(s) não 

ultrapasse(m) 15% do 

valor calculado no 

limite da fronteira 

amostral, para a 

referida variável, em 

módulo 

 Admitida, desde que: 

a)as medidas das 

características do(s) 

imóvel(eis) 

avaliando(s) não 

sejam superiores a 

100% do limite 

amostral superior, 

nem inferiores à 

metade do limite 

amostral inferior; 

b)o(s) valor(es) 

estimado(s) não 

ultrapasse(m) 20% do 

valor calculado no 

limite da fronteira 

amostral, para as 

referidas variáveis, de 

per si e 

simultaneamente, e 

em módulo 

 3 (três) 

5 - Nível de 

significância 

(somatório do valor 

das duas caudas) 

máximo para a 

rejeição da hipótese 

nula de cada 

regressor (teste 

bicaudal) 

 10%  20%  30%  1 (um) 

6 - Nível de 

significância máximo 

admitido para a 

rejeição da hipótese 

nula do modelo 

através do teste F de 

Snedecor 

 1%  2%  5%  3 (três) 
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CONCLUSÃO 

 

A avaliação levou em consideração a influência das tendências e das flutuações do mercado imobiliário da 

microrregião avaliatória "Curitiba" (Microrregião definida pelo IBGE, sob o número 41037). O IBGE 

considera os munícipios, componentes desta microrregião, como tendo certas similaridades 

socioeconômicas, em referência principal o município de São José dos Pinhais, incluindo o bairro do 

avaliando e seus bairros adjacentes. Dessa forma e considerando-se todo o estudo estatístico e teórico aqui 

desenvolvido, conclui-se pelo seguinte Valor de Mercado para venda: R$ 3.260.000,00 (Três milhões 

duzentos e sessenta mil reais), admitindo-se, pela avaliação intervalar estabelecida, uma variação 

arbitrada entre R$3.166.600,00 à R$3.640.000,00. 

 

 

 

CURITIBA, 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

__________Arquiteto João Paulo Neves Bernardelli – CAU/PR A164022-4. (assinado eletronicamente) 

__________Perito Charluan Gamballe Correia - CRA/PR 20-31232. (assinado eletronicamente) 
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ANEXO 

1. Guia de Consulta Amarela atualizada em 29.11.2021. 

2. Matrícula do terreno atualizada em 01.12.2021. 

3. Mapa Geoprocessamento – SMUP/SJP. 

4. Croqui demonstrativo do terreno. 
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CONSULTA   AMARELA 

Consulta informativa que relaciona os parâmetros urbanísticos e outras informações com o fim de subsidiar  a 
construção/regularização/reforma de edificações bem como a subdivisão/unificação e loteamento de imóveis.
Esta consulta NÃO DÁ DIREITO À CONSTRUÇÃO . Qualquer obra só poderá ser iniciada após 
licenciamento junto à Secretaria de Urbanismo, ou seja, APÓS A EMISSÃO DO ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO.
As informações contidas na consulta não substituem a legislação vigente e não se encerram em si mesmas, 
sendo obrigatório o cumprimento de toda a legislação pertinente, mencionada ou não.

INFORMAÇÕES DO IMÓVEL
LOGRADOURO: RUA GILVANI AUGUSTO 
CRIMINÁCIO, RUA
NÚMERO PREDIAL OFICIAL: Sem informação
BAIRRO: CAMPO LARGO ROSEIRA
LOTE: E875
MATRICULA: 68170

LOTEAMENTO: SUBDIVISAO
QUADRA: Sem informação
OFICIO: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

webgeo@sjp.pr.gov.br - telefone: 3299-5904

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:  16.463.0003.0000 Data: 29/11/2021

Página 1/6
D4Sign 0c8caafe-6220-4b82-a594-bc5f4df0a74f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO / CVCO
Sem informação

ZIS2 - Zona Industrial e de Serviços 2
Ocupação

Altura máxima (nº de pavimentos) - (6)
Taxa de permeabilidado solo mínima (%) - 30
Densidade residencial máxima (unidade habitacional / hectare) - baixíssima - 18
Afastamento mínimo de divisas (m) - 5
Taxa de ocupação máxima (%) - 40
Recuo Frontal mínimo (m) - 10 (12)

Coeficiente de Aproveitamento
Base - 1,5

Parcelamento mínimo
Testada (m) - 30
Lote mínimo (m²) - 5000

* Loteamentos, subdivisões e unificações devem ter todos os projetos aprovados junto aos orgãos competentes, 
atendendo a legislação vigente. 

USOS ADEQUADOS
Usos adequados na ZIS2

Habitação Unifamiliar: (13),(14),(15)
Comunitário 1: (13),(19),(21),(22)
Comércio 1: (13),(19,(20),(21),(22)
Serviço 1: (13),(19,(20),(21),(22)
Industrial 1: (13),(19,(20),(21),(22)

USOS CONDICIONADOS
Usos Condicionados à anuência da Secretaria Municipal de Urbanismo e/ou outras Secretarias 
envolvidas na aprovação do projeto conforme Art.22 e Anexo IV da Lei Complementar n°107/2016, e 
alterações – Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Comércio 2: (13),(19,(20),(21),(22),(23)
Serviço 2: (13),(19,(20),(21),(22),(23)
Industrial 2: (13),(19,(20),(21),(22),(23)

USOS PERMISSÍVEIS
Usos Permissíveis dependem de anuência do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano – CMDPU.
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Condomínio de Sub-lotes / Condomínio Edilício Horizontal: (13),(14),(15),(16)
Habitação Transitória 1: (13),(14),(15),(17),(18)
Comunitário 2: (13),(19),(21),(22)
Comunitário 3: (13),(19),(21),(22)
Comunitário 4: (13),(19),(21),(22)
Comunitário 5: (13),(19),(21),(22)
Comércio 3: (13),(19,(20),(21),(22),(24)
Comércio 4: (13),(19,(20),(21),(22),(24),(25)
Comércio e Serviço Específicos: (13),(25)
Serviço 3: (13),(19,(20),(21),(22),(24)
Serviço 4: (13),(19,(20),(21),(22),(24),(25)
Industrial 3: (13),(19,(20),(21),(22)
Industrial 4: (13),(19,(20),(21),(22),(24),(25)
Extrativista: (13),(26)

OBSERVAÇÕES DA LEI DE ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
(1). Observar condicionantes e restrições contidas no Capítulo IV da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(2). As áreas que estiverem dentro do limite de manancial estabelecido por legislação estadual deverão obedecer aos 
parâmetros urbanísticos definidos na legislação estadual.

(3). Proibido parcelamento conforme Lei Federal 6766/79.

(4). Refere-se a altura máxima da edificação com ou sem recebimento de potencial construtivo.

(5). Observar as disposições dos artigos 43 e 44 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de 
Uso e Ocupação do Solo do Município.

(6). Altura máxima de 30 metros para galpões, barracões e edifícios similares para uso não habitacional. A altura máxima 
de 3 pavimentos para demais usos.

(7). A altura máxima dos imóveis da ZECH será definida pelo cone visual conforme o Art. 16 e Anexo III da Lei 
Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(8). Altura da edificação de acordo com normas técnicas e vigilância sanitária para o bom andamento das atividades. A 
altura máxima de 3 pavimentos para uso habitacional e público comunitário.

(9). A ser regulamentado em lei específica.

(10). Taxa de ocupação máxima de 10% para Zona Rural; Taxa de ocupação máxima de 20% para os lotes com testada 
para as vias descritas no §3º do artigo 21 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo do Município.

(11). Taxa de permeabilidade mínima de 80% para Zona Rural; Taxa de permeabilidade mínima de 70% para os lotes com 
testada para as vias descritas no §3º do artigo 21 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de 
Uso e Ocupação do Solo do Município. §3º do artigo 20 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(12). Observar as disposições dos artigos 46 e 47 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de 
Uso e Ocupação do Solo do Município.

(13). Observar condicionantes e restrições contidas nos Capítulos II e III da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - 
Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(14). Todos os usos habitacionais com 50 unidades autônomas ou mais deverão apresentar Estudo de Impacto de 
Vizinhança, conforme o §9º do artigo 30 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo do Município.
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(15). A respeito de rede de abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto, observar as disposições do do artigo 29 da 
Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(16). Para 20 ou mais unidades habitacionais, observar as disposições do §6º do artigo 30 da Lei Complementar nº 
107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(17). Para 20 ou mais leitos, observar as disposições do §4º do artigo 30 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - 
Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(18). Deverão ter seus acessos analisados e aprovados pelo órgão municipal responsável pelo trânsito, conforme §7º do 
artigo 30 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(19). Os usos a partir de 300,00m² de área utilizada para a atividade no lote (construída ou não) deverão ser analisados 
pelo órgão municipal responsável pelo trânsito, conforme artigo 26 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município

(20). Os usos a partir de 1.500,00m² de área utilizada para a atividade no lote (construída ou não), serão considerados 
permissíveis conforme artigo 27 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação 
do Solo do Município, excetuando os proibidos.

(21). Os usos a partir de 5.000,00m² de área utilizada para a atividade no lote (construída ou não), deverão apresentar 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, conforme artigo 28 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(22). A respeito de rede de abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto, observar as disposições do artigo 29 da Lei 
Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(23). Os usos condicionados submeter-se-ão à análise das Secretarias Municipais de Urbanismo, Meio Ambiente, 
Transportes e Trânsito, Viação e Obras Públicas e/ou Saúde conforme artigo 22 e Anexo IV da Lei Complementar nº 
107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(24). Não será permitido condomínio para estas classificações.

(25). Os usos e atividades classificados nessa categoria deverão apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança.

(26). Observar as disposições do inciso VI e § 5º do artigo 25 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(27). Observar as disposições do inciso VII e do § 6º do artigo 25 da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município.

(28). Extração mineral desde que vinculado ao poder público.

(29). A Zona Especial Aeroportuária seguirá os parâmetros conforme legislação específica.

(30). 3,00m para terrenos com testada para vias com caixa igual ou superior a 16,00m / 5,00 m para os terrenos com 
testada para vias com caixa inferior a 16,00m.

ÁREA DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA (ASA)
Este imóvel está contido na Área de Segurança Aeroportuária do Aeroporto Internacional Afonso Pena (SBCT) 
conforme raio estabelecido pela Lei Federal nº 12.725/2012. Nesta região a construção e funcionamento de 
atividades de natureza perigosa para a aviação e/ou atrativa ou potencialmente atrativa de fauna são sujeitas à 
aplicação de restrições especiais, que podem compreender desde a sua adequação até a cessação das 
operações. Tais casos devem receber parecer técnico do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos do Comando da Aeronáutica (Cenipa/Comaer) por ocasião da obtenção ou da renovação de suas 
licenças, conforme estabelece o Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna (Tabela A, PCA 3-3/2018, 
disponível em http://www2.fab.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/pca-plano-do-comando-da-aeronautica).

DIRETRIZES VIÁRIAS
As diretrizes viárias do Município, definidas pela Lei Complementar nº 104/2015 e alterações - Lei do 1. 
Sistema Viário do Município - são consideradas faixas não edificáveis.

Para a verificação da incidência de diretrizes viárias no imóvel deve-se observar o croqui no início desta 2. 
consulta. O código “D.A.” refere-se a alargamento viário e o código “D.P.” diretriz de prolongamento viário, a 
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medida que segue o código refere-se à largura total da caixa da via projetada, em metros. 

Se houver incidência de alargamento viário no imóvel (código “D.A.” no croqui), o atingimento efetivo deverá 3. 
ser confirmado através de medição in loco da largura da via existente pelo responsável técnico, 
considerando metade da medida indicada para cada lado do eixo atual da via.

a. Conforme o artigo 12 da Lei do Sistema Viário do Munícipio, se a via pública oficial em área urbana 
possuir largura inferior a 12,00 m, deverá sofrer alargamento progressivo até atingir tal medida (sendo 6,00 
m para cada lado do eixo existente).

b. Conforme o artigo 16 da Lei do Sistema Viário do Munícipio, se a via pública oficial em área rural possuir 
largura inferior a 30,00 m, deverá sofrer alargamento progressivo até atingir tal medida (sendo 15,00 m para 
cada lado do eixo existente).      

c. Os imóveis lindeiros às rodovias federais deverão consultar o órgão competente (CONCESSIONÁRIA/
DNIT/DER etc.) quanto aos respectivos alargamentos viários, atingimento por faixa de domínio e faixa não-
edificável, conforme previsto na Lei Federal nº 6766/1979 (Lei do Parcelamento do Solo).

Se houver incidência de prolongamento viário no imóvel (código “D.P.” no croqui), para a definição da 4. 
posição da diretriz o proprietário deverá apresentar levantamento planialtimétrico durante o processo de 
licenciamento de obra e/ou de parcelamento do solo. Nesta ocasião poderá o responsável técnico sugerir 
traçado interno ao lote levando em consideração a viabilidade ambiental, fundiária, fluxo viário etc., e desde 
que se inicie e termine nos mesmos pontos de entrada e saída no imóvel indicados pela lei vigente. a. Os 
imóveis com diretrizes viárias paralelas e tangentes às linhas de transmissão de energia elétrica (LT) devem 
reservar faixa não edificável considerando metade da medida indicada em lei para cada lado do limite da 
faixa de segurança da LT. Para a definição da posição da diretriz o proprietário deverá consultar a 
concessionária competente (COPEL) quanto à faixa de segurança e então apresentar o parecer durante o 
processo de licenciamento de obra e/ou de parcelamento do solo.

Todos os atingimentos viários deverão ser representados nos processos de licenciamentos de obra e/ou 5. 
parcelamento do solo, devidamente cotados (larguras, raios, distâncias a vértices/perpendiculares) e 
demarcados em prancha como “projeção de futuro alinhamento predial” nos casos de alargamento e “faixa 
não edificável – diretriz viária” nos casos de prolongamento viário.

Ainda poderão ser indicadas outras diretrizes viárias no imóvel pelo órgão responsável pelo planejamento 6. 
territorial e urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo (DPTU/SEMU) de modo a atender o artigo 6º §7º 
da Lei Complementar nº 107/2016 e alterações - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do 
Município - e os artigos 13 e 14 da Lei Complementar nº 104/2015 e alterações - Lei do Sistema Viário do 
Município -, quando aplicáveis, durante o processo de licenciamento de obra e/ou de parcelamento do solo.

A largura da diretriz de Via Marginal municipal foi definida em 16,00m a partir da faixa de domínio da 7. 
rodovia, conforme a dimensão mínima prevista no artigo 12 para novas vias (Lei Complementar nº 104/2015 
e alterações). No entanto, visto que as Vias Regionais e Marginais seguem os parâmetros definidos pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, este deve ser consultado quando da 
aprovação de projetos viários ou de edificações.

Em caso de dúvidas, consultar o DPTU/SEMU através de protocolo geral ou plantão técnico (dias úteis, das 8. 
9h às 11h).

INFORMAÇÕES
Para a supressão de vegetação e/ou corte de árvores isoladas é necessária a avaliação junto à Secretaria 1. 
Municipal de Meio Ambiente e autorização específica emitida pelo órgão ambiental competente.

Se houver no terreno ou se este confrontar ou existir nas proximidades lagos, rios, córregos ou nascentes 2. 
deve-se respeitar a área de preservação permanente a partir de suas margens, conforme lei Federal 
12.651/2012 e alterações e Resolução Conjunta IBAMA/SEMMA/IAP nº 05/2008;

Não é permitida a edificação nem a utilização das áreas de preservação permanente, sendo necessária sua 3. 
recuperação, caso esta esteja degradada;
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Em situações em que exista a necessidade de processos de movimentação de solo (corte, aterro e 4. 
terraplanagem), bem como a implantação de sistemas de drenagem em corpos hídricos ou retificações, é 
necessária a avaliação junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e autorização específica emitida pelo 
órgão ambiental competente.

OBSERVAÇÕES SECRETARIAS
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Esta Secretaria não tem observações para o imóvel

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Esta Secretaria não tem observações para o imóvel

Secretaria Municipal de Urbanismo
Esta Secretaria não tem observações para o imóvel

Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Esta Secretaria não tem observações para o imóvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

webgeo@sjp.pr.gov.br - telefone: 3299-5904

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:  16.463.0003.0000 Data: 29/11/2021

Página 6/6
D4Sign 0c8caafe-6220-4b82-a594-bc5f4df0a74f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//w
w

w
.r

eg
is

tr
ad

or
es

.o
rg

.b
r/

va
lid

ac
ao

.a
sp

x 
e 

di
gi

te
 o

 h
as

h 
b4

46
9e

22
-5

a9
5-

47
7c

-a
50

c-
4d

02
45

7b
92

07 E
sse docum

ento foi assinado digitalm
ente por M

A
R

IA
 LE

O
N

O
R

 F
E

R
R

A
Z

 D
A

LLA
 R

IV
A

 - 01/12/2021 12:59 P
R

O
T

O
C

O
LO

: S
21110221911D

D4Sign 0c8caafe-6220-4b82-a594-bc5f4df0a74f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//w
w

w
.r

eg
is

tr
ad

or
es

.o
rg

.b
r/

va
lid

ac
ao

.a
sp

x 
e 

di
gi

te
 o

 h
as

h 
b4

46
9e

22
-5

a9
5-

47
7c

-a
50

c-
4d

02
45

7b
92

07 E
sse docum

ento foi assinado digitalm
ente por M

A
R

IA
 LE

O
N

O
R

 F
E

R
R

A
Z

 D
A

LLA
 R

IV
A

 - 01/12/2021 12:59 P
R

O
T

O
C

O
LO

: S
21110221911D

D4Sign 0c8caafe-6220-4b82-a594-bc5f4df0a74f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



US19

UE89UE43

CC7

682000 684000 686000

71
58

00
0

71
60

00
0

71
62

00
0

71
64

00
0

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
FUSO 22 S - DATUM HORIZONTAL SIRGAS2000

ESCALA GRÁFICA
0 390 780195 m

Data de Elaboração: 17/10/2017
CARTOGRAFIA OBTIDA ATRAVÉS DE RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA EM ESCALA
CADASTRAL 1:2.000/PMSJP[1999] E DE PLANEJAMENTO 1:50.000/DSG[1996] - ATUALIZAÇÕES
REALIZADAS PELA EQUIPE DE GEOPROCESSAMENTO ATRAVÉS DE TÉCNICAS PRECISAS DE
MAPEAMENTO.

B A I R R O  C A M P O  L A R G O  D A  R O S E I R AB A I R R O  C A M P O  L A R G O  D A  R O S E I R A
M A P A  D E  R E F E R Ê N C I A  G E R A LM A P A  D E  R E F E R Ê N C I A  G E R A L

SECRETARIA DE URBANISMO
DIVISÃO DE INFORMAÇÕES E 

MONITORAMENTO / GEOPROCESSAMENTO

ELABORAÇÃO: DIVIM / GEO
FONTE: CARTOGRAFIA:
            - PMSJP[2000-2017]
              IMAGEM:
            - PRCIDADE [2012]
ESCALA: 1:19.700

´LEGENDA
RUA
BR

Limite Bairros
Jardim Montreal
Loteamento Industrial Automotivo
Planta Villágio Haras Bom Pastor

Bairro Campo Largo 
da Roseira

D4Sign 0c8caafe-6220-4b82-a594-bc5f4df0a74f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



D4Sign 0c8caafe-6220-4b82-a594-bc5f4df0a74f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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