
Câmara Municipal de Cascavel
Leis Municipais

Lei Nº:5.905/2011

CRIA E DENOMINA DE CIDADE INDUSTRIAL E TECNOLÓGICA DE
CASCAVEL – CITVEL I - ÁREA DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA, APROVA O
PLANO DE URBANIZAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica criada e denominada a área de Urbanização Específica “Cidade Industrial e
Tecnológica de Cascavel – CITVEL I” a Área definida pelo Plano Diretor do Município –
Lei Complementar n° 28/2006 - como Urbanização Específica 02, localizada no lote 76-R
do imóvel Fazenda São Domingos, BR-277-Km 574.

Art. 2º. Fica aprovado o Plano de Urbanização do CITVEL I, conforme disposições desta
Lei.

Art. 3º. O Município não executará nem aprovará arruamentos, loteamentos,
desmembramentos, edificações, obras e serviços públicos ou privados, no CITVEL I, em
desacordo com este plano de urbanização, sem prejuízo das demais exigências legais
aplicáveis.

Art.4º. Aplicam-se ao CITVEL I, no que couberem, as disposições constantes do Plano
Diretor de Cascavel, além das demais normas legais ou regulamentos. 

TITULO II

PLANO DE URBANIZAÇÃO

CAPÍTULO I

Do Zoneamento e Uso do Solo
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Art. 5º. Para fins do disposto na presente Lei, a área do CITVEL I, fica dividida em zonas
de uso, com localização e perímetros determinados na Planta de Zoneamento e Uso do
Solo, que constitui o ANEXO I desta Lei.

Art. 6º. O CITVEL I, para fins de zoneamento e uso do solo, fica dividido nas seguintes
zonas:

I - Área Verde;

II - Zona de Fundo de Vale;

III - Zona Industrial 01;

IV - Zona Industrial 02;

V - Zona Industrial 03;

VI - Zona de Serviços.

Art. 7º. A Zona denominada Área Verde é constituída pelas reservas florestais existentes
na área do CITVEL I, que deverão ser preservadas e reconstituídas, e por uma área não
edificável constituída por um cinturão verde que deve ser implantado por ocasião da
aprovação de parcelamento ou projeto para edificação em cada propriedade, conforme
orientação do órgão ambiental do Município de Cascavel.

Art. 8º. A Zona de Fundo de Vale é compreendida por diferentes áreas de restrição
sendo:

I - Faixas de Drenagem: são as faixas de terreno compreendendo os cursos d’água ou
fundo de vale, dimensionadas de forma a garantir o perfeito escoamento das águas
pluviais das bacias   hidrográficas,   conforme   dimensionamento  por   trechos
apresentados no mapa de zoneamento e drenagem, anexo a esta Lei.

II – Área de Preservação Permanente: são áreas não edificáveis onde a vegetação
natural deve ser reconstituída, dimensionada de acordo com as características do local,
sendo:

a) Faixa de 30 metros ao longo dos cursos d’água e fundos de vale medidos a partir da
faixa de drenagem;

b) Círculo com 50 metros de raio medidos a partir da margem de nascentes.

III – Área de Proteção de Fundo de Vale: constitui área intermediária entre a área de
preservação permanente e as zonas industriais e de serviços cuja ocupação restrita visa
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proteger o ambiente natural.

Art. 9º. A Zona Industrial 01 será ocupada predominantemente por estabelecimentos
industriais cujo funcionamento possa causar prejuízo à saúde, a segurança, ao bem estar
público e ao meio ambiente.

Art. 10. A Zona Industrial 02 será ocupada predominantemente por
estabelecimentos industriais que podem ser incômodos ao entorno em
conseqüência de: proximidade a outras atividades, alteração no volume de tráfego,
acentuada demanda por serviços públicos, geração de ruído e poluição ambiental,
volume e espécie de rejeitos.

Art. 11. A Zona Industrial 03 será ocupada predominantemente por
estabelecimentos industriais que podem se adequar aos mesmos padrões de uso
não industriais no que diz respeito às características de ocupação dos lotes, de
acesso de localização, de tráfego, de exigência por serviços urbanos e em relação
aos níveis de ruído, de vibração e de poluição ambiental.

Art. 2. A Zona de Serviço será ocupada predominantemente por estabelecimentos
de comércio e serviços, constituindo apoio às atividades industriais implantadas
nas demais zonas.

Art. 13. A distribuição das atividades nas diversas zonas se dará conforme previsto
na Tabela I abaixo.

 
ZONA USO RECOMENDADO USO PROIBIDO

Industrial 01 nR1, nR2, nR3, nR4 e nR6.

Industrial 02 nR1, nR2 e nR3. nR4 e nR6.
Industrial 03 nR1 e nR2. nR3, nR4 e nR6.

Serviços nR1. nR2, nR3, nR4 e nR6.

Fundo de Vale nR5; nR1, nR2, nR3, nR4 e nR6.
Área Verde nR5; nR1, nR2, nR3, nR4 e nR6.

nR – não Residencial.

Art. 4. A ocupação dos lotes atenderá aos parâmetros mínimos estabelecidos na
Tabela II, constante do ANEXO II, desta Lei.

CAPÍTULO II

Do Sistema Viário
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Art. 15. As vias que comporão o Sistema Viário do CITVEL I serão classificadas e
hierarquizadas conforme disposto a seguir:

I - Vias Coletoras – recebem e distribuem o tráfego de vias locais para as vias marginais
ou expressas

II - Vias Locais – são destinadas ao acesso aos lotes;

III – Ciclovia – destinadas à circulação de bicicletas e outros veículos não motorizados.

Art. 16. As dimensões mínimas das Vias devem obedecer às descritas na Tabela III
abaixo:

 
VIA CAIXA

DA
PISTA

PISTA DE
ROLAMENTO

FAIXA DE ROLAMENTO PASSEIO LATERAL

Coletora 20
metros

14 metros 7 metros para cada lado 3 metros para cada
lado

Local 20
metros

14 metros 7 metros para cada lado 3 metros para cada
lado

Ciclovia ---------- ---------- 2,80 metros para o lado do
alinhamento predial

----------

Art. 17. Se uma das vias tiver acesso a rodovia de Jurisdição Estadual ou Federal, os
projetos de loteamentos e demais empreendimentos imobiliários a serem apresentados
ao Órgão Municipal para aprovação deverão apresentar carta de anuência daqueles
órgãos  

CAPÍTULO III

Da Autorização Para Construir

Art. 18. Nenhuma indústria, comércio ou prestadora de serviços poderá ser instalado,
bem como nenhuma construção poderá ser executada na área do CITVEL I, sem prévio
licenciamento pelo Município, com base em parecer do órgão técnico responsável pela
administração do CITVEL I.

Parágrafo único. Os projetos deverão ser elaborados de acordo com o Código de Obras
Municipal e o Plano de Urbanização aprovado pela presente Lei, e ainda, com as demais
normas legais e regulamentos aplicáveis.

Art. 19. As indústrias, comércios e serviços, bem como as construções em geral
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instaladas no CITVEL I, para entrar em funcionamento ou ser ocupada, dependerão da
expedição do pertinente Certificado de Conclusão de Obra – CCO e do Alvará de
Estabelecimento pelo Município de Cascavel, com base em parecer prévio dos órgãos
técnicos responsáveis pela administração do CITVEL I.

Art. 20. Os projetos industriais deverão contemplar sistema de pré-tratamento de
resíduos a critério  do  órgão  técnico encarregado da administração do CITVEL I, o qual
será submetido à aprovação do órgão ambiental municipal, além das demais leis e
regulamentos cabíveis.

CAPÍTULO IV

Da Subdivisão do Solo

Art. 21. Qualquer subdivisão do solo na área do CITVEL I estará sujeita à aprovação
prévia pelo Município.

Art. 22. Não será permitida a subdivisão do solo que implicar na divisão das áreas
classificadas nessa Lei como Área Verde.

Art. 23. Não serão previstos lotes em terrenos cuja declividade seja igual ou superior a
30% (trinta por cento).

Art. 24. O dimensionamento dos lotes deve atender aos parâmetros mínimos
estabelecidos na Tabela II constante do ANEXO II, previsto no artigo 14 desta Lei.

Art. 25. Os lotes provenientes de parcelamento deverão ter acesso por vias internas ao
loteamento CITVEL I.

CAPÍTULO V

Subseção I

Da Categoria das Atividades

Art. 26. Somente serão admitidas no CITVEL I atividades referentes à Categoria Não
Residencial - nR, que envolve o desenvolvimento de atividades públicas ou privadas de
produção, industrialização,comércio e serviço.
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Parágrafo único. É vedada a construção de residências na área do CITVEL I. 

Subseção II

Da categoria de Atividade Não Residencial – nR

Art. 27. A categoria de atividades Não Residencial - nR, divide-se nas seguintes
subcategorias:

I - Atividades não residenciais compatíveis – nR1: são aquelas cujo funcionamento e
processo de produção não cause poluição decorrente de efluentes líquidos e resíduos
sólidos, emissões atmosféricas e emanações de odores e, mediante o atendimento das 
Condições Para Instalação das Atividades são consideradas compatíveis com vizinhança
residencial.

II - Atividades não residenciais toleráveis – nR2: são aquelas que podem gerar
incômodos à vizinhança residencial, solucionáveis mediante o atendimento dos 
Parâmetros de Incomodidade, das Condições Para Instalação das Atividades. Seu
funcionamento e processo de produção se caracterizam pelo baixo potencial de poluição
ambiental cuja incomodidade está vinculada à possível geração de ruídos e emanação de
odores.

III - Atividades não residenciais incômodas – nR3: são aquelas potencialmente geradoras
de alto impacto urbanístico ou ambiental. Seu funcionamento e processos de produção
são caracterizados pela emissão de ruídos, gases, gases vapores, materiais particulados,
odores, efluentes líquidos e resíduos sólidos, cujos incômodos possuem soluções
tecnológicas economicamente viáveis para tratamento ou mitigação.

IV - Atividades não residenciais segregáveis – nR4: são aquelas cujo desenvolvimento
possa causar prejuízo à saúde, à segurança, ao bem estar público e à integridade da
flora e fauna regionais. Caracterizam-se pelo alto potencial poluidor ou por envolverem
alta periculosidade exigindo soluções tecnológicas complexas e onerosas para seu
tratamento ou mitigação.

V - Atividades não residenciais ambientalmente compatíveis – nR5: são atividades
compatíveis com o desenvolvimento sustentável tanto em relação à atividade residencial
quanto à ocupação das Macrozonas de Fragilidade Ambiental. 

VI - Atividades não residenciais especiais – nR6: são atividades sujeitas a controle
específico ou de valor estratégico para a segurança e serviços públicos, são
potencialmente geradoras de impacto à vizinhança.
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VII - Atividades não residenciais rurais – nR7: são atividades que caracterizam o meio
rural, sendo agricultura, pecuária e extrativismo.

Art. 28. As atividades industriais nas quais não sejam processadas quaisquer operações
de fabricação, mas apenas de montagem, poderão ser re-enquadradas na categoria nR1
ou nR2 a critério da Comissão Técnica de Análises, mediante comprovação prévia do
interessado de que a atividade atende aos Parâmetros de Incomodidade e Condições
para Instalação das Atividades estabelecidos para esses grupos na Zona em que se
situam.

Art. 29. O CITVEL I está inserido no Programa de Desenvolvimento de Cascavel –
PRODEC, instituído pela Lei n.º 5.422/2010, aplicando-se para fins de alienação de seus
lotes as disposições das Leis n.º 5.690/2010 e 5.695/2010.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário, em especial as Leis n.º 3.097/2000, 3.098/2000 e 3.882/2004.

                 Gabinete do Prefeito Municipal

                 Cascavel, 27 de outubro de 2011.

                                  Edgar Bueno

                              Prefeito Municipal

Susana Gasparovic Kasprzak                                               Kennedy Machado

  Secretária de Desenvolvimento                                   Secretário de Assuntos Jurídicos

                Econômico                        
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