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LEI Nº 3.683/2017, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

Altera a Lei Ordinária nº 2.121/2006, de 20 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo Urbano do Município de 
Chopinzinho e altera a Lei Ordinária n° 3.567/2016. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a alterar a Lei Ordinária n° 2.121/2006, de 20 

de dezembro de 2006 e a Lei Ordinária n° 3.567/2016, de 22 de setembro de 2016, que passam a 

vigora com a seguinte redação: 

“Art. 6º. ........................................................................................................................................ 
[...] 
§8° -. ........................................................................................................................................ 
I - . ........................................................................................................................................ 
II – REVOGADO” 

Art. 2º. Fica alterado o CAPÍTULO VII, da Lei Ordinária nº 2.121/2006, de 20 de dezembro de 

2006, passando a vigorar com as seguintes alterações: 

“DO PROJETO DE LOTEAMENTO EM ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 
Art. 10.A – As Zonas Especiais de Interesse Turístico, ZEIT, são aquelas destinadas à 
implantação de empreendimentos com finalidade de turismo, recreação, lazer e/ou que se 
destinem a promoção da valorização e preservação dos recursos naturais. 
Art. 10.B – O parcelamento do solo nessa zona somente poderá ocorrer em Regime de 
Loteamento Fechado ou Condomínio fechado, de acordo com os parâmetros definidos na Lei 
de Uso e Ocupação do Solo Urbano, após prévia anuência do Município e e conversão do 
imóvel em área Urbana. 
Art 10.C – Quando aplicado este zoneamento a terrenos e águas no entorno da Usina 
Hidrelétrica de Salto Santiago, deverá ser respeitado o Plano de Uso e Ocupação desta.  
Art. 10.D – O fornecimento e manutenção da infra-estrutura mínima exigida pelo Município 
até as Zonas Especiais de Interesse Turístico são de plena responsabilidade do loteador, não 
gerando qualquer ônus ao Município. 
Parágrafo Único: A coleta e destinação do lixo doméstico e entulhos de qualquer natureza fica 
a encargo do Condomínio/Loteamento Fechado.  
Art. 10.E – O procedimento de análise de empreendimentos na ZEIT será o mesmo dos 
loteamentos, exceto no que se refere ao:  
I – Disposto no Art. 6º, §6º pois nessas zonas será tolerado a implantação de sistema de 
tratamento de esgoto através de Fossa Séptica e Sumidouro. 
II – Disposto no Art. 6º, §8º, pois para Loteamento Fechado, 5% da área de lotes deverá ser 
destinada para área verde e 10% da área de lotes deverá ser doada ao Município, sendo que 
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destes, 5% poderá ser localizado fora da área parcelada, indicado e acordado pelo Município. 
Já para Condomínio fechado, 5% da área de lotes deverá ser destinada para área verde e 
10% da área de lotes deverá ser doada ao Município fora da área parcelada, em local 
indicado e acordado pelo Município.  
a) Área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, 
preferencialmente nativa, natural ou recuperada, indisponíveis para construção de moradias, 
destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental, proteção dos 
recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações 
culturais; 
III – Sem prejuízo do atendimento do inciso II, Condomínios Fechados devem possuir área 
interna destinada ao uso comum de recreação de no mínimo 10% (dez por cento) da área 
total do condomínio, excluída deste percentual à área destinada as vias de circulação interna; 
Art. 10.F – As quadras terão comprimento e largura máxima de 800,00 (duzentos e 
cinquenta) metros e o arruamento será de no mínimo de 14,00 (quatorze) metros de largura 
sendo no mínimo 9,00 (nove) metros de pista de rolamento e 2,50 metros de passeio de cada 
lado. 
§ 1º - Deverá ser apresentado projeto de calçadas (passeio) com faixa livre de no mínimo 
1,50 metros e observando a norma de acessibilidade - NBR 9050/2016.  
§ 2º - Na faixa de 0,80 metros, do meio-fio ao passeio, deverão ser plantadas árvores (mudas 
em estágio médio de crescimento) em conformidade com projeto de arborização. 
Art. 10.G – Ao longo das faixas de rios e alagados deverá ser respeitada a faixa mínima de 
30,00 metros de Área de Preservação Permanente – APP, contada a partir da cota 506, que é 
a cota operacional da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago. 
§1º Deverá ser sobreposta à área de abrangência da APP (30 metros) e a cota 508 (cota de 
segurança), respeitando aquela de maior abrangência. 
§2º Entre a faixa de preservação e o início dos lotes deverá ser implantada no mínimo uma 
ciclovia com largura mínima de 4,00 metros, delimitada por meio-fio ou viga de confinamento, 
em material do tipo paver, concregrama, pedras irregulares, asfalto permeável ou pedrisco. 
Art. 10.H – O procedimento de Aprovação e Registro do Empreendimento, seguirá o disposto 
nos artigos 15 a 25 desta lei, acrescidos dos seguintes quesitos:  
I - Apresentação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, aprovado pelo IAP. 
II – Apresentação do Regimento Interno Condominial, para apreciação e aprovação do 
Município.  
III – Execução de todas as obras de infraestrutura.” 

Art. 3º - Ficam convalidados todos os atos praticados anteriormente a esta Lei. 

Art. 4°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições que 
lhe sejam contrárias. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 20 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 
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