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EMENTA: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE 
CURITIBA. EXERCÍCIO DE 2014. ANÁLISE A PARTIR DE 
SUA CONGRUÊNCIA COM O PLANO PLURIANUAL. 
RECURSOS DESTINADOS ÀS FUNÇÕES DE GOVERNO 
‘HABITAÇÃO’ E ‘URBANISMO’. DÉFICIT QUANTITATIVO 
NÃO SANADO A MÉDIO PRAZO, COM A DOTAÇÃO 
ATUALMENTE DISPONÍVEL. NECESSIDADE DE 
PROMOVER ESPAÇOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA, DE 
INTENSIFICAR A RECUPERAÇÃO PÚBLICA DA 
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE CONFERIR MAIOR 
TRANSPARÊNCIA AOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE 
POLÍTICA URBANA. ESFORÇO QUE SE DEVE COORDENAR 
PARA A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO 
METROPOLITANA, NOTADAMENTE NO TOCANTE AO 
SANEAMENTO, AO TRANSPORTE PÚBLICO E À 
PRODUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE MORADIA DE 
INTERESSE SOCIAL. PREFERÊNCIA PARA A 
CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS NO FUNDO MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, ÓRGÃO 
VINCULADO AO SNHIS. ATUALIZAÇÃO DA PLANTA 
GENÉRICA DE VALORES PARA CÁLCULO DE IPTU. 

 

 Diante do encaminhamento, pelo Sr. Prefeito Municipal de Curitiba, da Lei 

Orçamentária Anual de 2014, solicita, no bojo do Protocolo n. 2985/2014, o 

Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça a avaliação deste Centro de Apoio 

Operacional de Habitação e Urbanismo, abaixo decalcada. 
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1. APONTAMENTOS PRÉVIOS A PARTIR DO PLANO PLURIANUAL 

 O plano plurianual, um dos diplomas precípuos de planejamento 

orçamentário previstos constitucionalmente, tem por objetivo estabelecer os 

programas e as metas governamentais de longo prazo.  Constitui assim lei de 

programação ou orientação, dependendo do orçamento anual para que possa 

ganhar eficácia como despesa. Destarte, o Plano Plurianual, dentre as leis de 

planejamento, é a que notoriamente apresenta caráter mais político e, portanto, 

menos submetido a controle externo, em tese. Ainda assim, os diagnósticos do 

Poder Público, bem como as propostas e estratégias programáticas formuladas 

frente ao quadro delineado constituem elementos importantes para subsidiar a 

análise da Lei Orçamentária Anual. Especialmente sob a ótica da teoria dos motivos 

determinantes, a Administração se vincula aos relevantes fundamentos de suas 

anteriores decisões, sobretudo no âmbito do planejamento, sob pena de 

incoerência e violação dos princípios que a regem (art. 37, caput CFRB/88). 

 O PPA de Curitiba, aprovado em 2014, traz quatro eixos estratégicos de 

intervenção pública: o desenvolvimento social; o desenvolvimento econômico; o 

desenvolvimento urbano e ambiental; e a governança participativa. 

 Acerca da matéria que compete a este Centro de Apoio especializado, o eixo 

relativo ao Desenvolvimento Urbano e Ambiental apresenta como objetivos gerais: 

 

Garantir mobilidade urbana e metropolitana de qualidade na cidade priorizando o 
transporte coletivo, melhorar a qualidade do espaço urbano com um planejamento 
unificado e articulado com a Metrópole e promover o desenvolvimento sustentável, 
incentivando a inclusão social associada à manutenção do meio ambiente equilibrado. 
(P. 09, PPA) 

  

 Dentro do eixo estão contemplados três grandes programas: Curitiba 

Metrópole; Mobilidade Urbana Integrada; e Curitiba Mais Verde. Dentre eles 

cumpre destacar os dois primeiros, em seções específicas. Quanto ao último, 

ressalta-se apenas que, embora tenha entre os órgãos envolvidos em sua 
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consecução a COHAB-CT, não há previsão expressa de ação voltada à habitação ou 

regularização de assentamentos urbanos consolidados, a despeito da existência de 

elevado número de casos já mapeados pelo Município e que se enquadrariam na 

hipótese de regularização de interesse social prevista pelas Leis Federais n. 

11.977/09 e n. 12.651/12 e, inclusive, pelo Plano de Regularização Fundiária em 

Áreas de Preservação Permanente da Companhia de Habitação de Curitiba, 

elaborado no ano de 2008 1. A dotação orçamentária voltada ao programa Curitiba 

Mais Verde contabiliza no total R$662.750.000 (p. 300 da LOA).  

 

1.1. Programa Mobilidade Urbana Integrada 

Órgão gestor: IPPUC – Órgãos envolvidos: Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(SEPcD); Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN); Secretaria do Governo Municipal (SGM); 
Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos – SMAM; Secretaria Municipal de Obras Públicas 
(SMOP); Urbanização de Curitiba S.A. (URBS) 

 

 O programa de Mobilidade Urbana Integrada, com previsão de valor global 

de R$6.961.826.000 e orçamentária para o exercício de 2014 no montante de 

R$1.845.503.000, constitui o programa governamental para o qual foram 

direcionados mais recursos no ano de 2014, seguido pelas ações na área de saúde 

(R$1.422.181.000), de educação (R$1.178.660.000) e o programa “Curitiba 

Participativa” (R$721.869.000). Todos os outros dez programas apresentam 

dotações inferiores a R$ 280.000.000 (p. 300).  

O programa tem como objetivo geral: 

 

Garantir mobilidade urbana e metropolitana de qualidade priorizando o transporte 
coletivo, com a integração de modais de transporte, de modo a enfrentar 
conjuntamente as causas e efeitos do desenvolvimento urbano no transito e no 
transporte de passageiros e mercadorias. Desenvolver uma qualidade de vida na 
cidade que impacte diretamente na diminuição dos descolamentos urbanos 
necessários para trabalhar, habitar, recrear-se e circular com segurança e urbanidade. 
(p. 78 - PPA) 

                                                      
1 Disponível no sítio virtual da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, em: 
http://www.cohabct.com.br/userfiles/file/PRFAPP%20rev%20jan%202008.pdf  
 

http://www.cohabct.com.br/userfiles/file/PRFAPP%20rev%20jan%202008.pdf
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 Em sua justificativa, que busca apresentar um diagnóstico dos problemas de 

mobilidade na cidade, indica-se com clareza a dimensão metropolitana do 

problema. Tendo tal quadro em vista, postula-se que a cidade pólo deve “propor 

ações para a RMC, que impactem diretamente na redução dos deslocamentos 

urbanos para as atividades de trabalhar, habitar, recrear-se e circular” (p. 77).  

 Nesse sentido, registram-se cinco fatores centrais a serem combatidos para 

o enfrentamento da problemática de mobilidade em escala metropolitana:  

 

1. Concentração do trabalho na cidade pólo e em outras duas cidades metropolitanas 
(Araucária e São José dos Pinhais);  
2. Existência de tarifa única independentemente da distância percorrida, levando à 
exaustão do modelo de subsídio interno (os trajetos mais curtos pagam os mais 
longos);  
3. Pouca oferta de ciclovias e localização inadequada para servir aos diferentes 
deslocamentos diários;  
4. Malha de calçadas insuficiente e/ou em condições precárias;  
5. Inexistência de normas eficientes para o deslocamento de mercadorias.  

  

 Dentre tais fatores, cumpre traçar algumas anotações sobre os dois 

primeiros. De fato, estudos recentes evidenciam uma concentração de oferta de 

emprego nos locais listados, bem como de infraestrutura e serviços públicos, o que 

motiva os longos trajetos intramunicipais, bem como os movimentos pendulares 

intermunicipais2, devido a uma estrutura de segregação sócio-espacial em a 

população de menor renda habita nas porções mais periféricas da cidade. Sobre a 

dinâmica pendular e a disposição espacial da RMC, asseveram Firkowski e Moura:  

 

Observa-se a tendência de extensão da urbanização em direção às áreas mais 
periféricas, em municípios do entorno ao polo, distantes dos serviços e infraestrutura, 
caracterizadas por maior homogeneidade socioespacial. Ao mesmo tempo, intensifica-
se a presença dos espaços informais de moradia em Curitiba, em especial pelo 
adensamento das favelas mais consolidadas, cuja densificação nas últimas décadas 

                                                      
2 Para um diagnóstico mais acurado sobre a questão, conferir: MOURA, R.; RODRIGUES, A. L. (ORG.).  

Como andam Curitiba e Maringá. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles, 2009. Disponível em: 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/Vol7_como_andam_curitiba_maringa.pdf  

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/Vol7_como_andam_curitiba_maringa.pdf
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revelou a formação de uma estrutura socioespacial mais heterogênea e fragmentada, 
mais complexa em relação ao período que antecede a década de 1990, muitas delas 
situadas em áreas onde predominam as categoria sócio-ocupacionais do tipo 
“superior”, revelando maior proximidade territorial das diferentes áreas residenciais, 
formais e informais, e dos distintos conteúdos sociais nelas presentes. Tal 
comportamento pode ser compreendido a partir do movimento dos trabalhadores no 
território da RMC. Em 2010, prossegue a periferização dos trabalhadores da 
indústria e do terciário não especializado, sendo que mais de 50% desses 
trabalhadores passam a residir fora do polo, enquanto emergem alguns 
empreendimentos imobiliários nos municípios próximos a Curitiba, voltados 
para segmentos de média e alta renda. Pode-se dizer que essas mudanças são 
subjacentes a uma maior segregação residencial em Curitiba, bem como à 
crescente diversificação social em alguns dos municípios no entorno do polo.3 (grifou-
se) 

 

 O exaurimento, portanto, do sistema de transporte público coletivo não é 

conformado pelo modelo tarifário único adotado, mas decorre da precariedade da 

urbanização nas áreas com maior disponibilidade de moradia de interesse social, o 

que se reflete em crescente demanda por deslocamentos diários, acima da 

capacidade de suporte atual dos principais modais de massa.  Tal situação, que por 

si só obstaculiza o acesso universal à cidade por meio do serviço público de caráter 

essencial que é o transporte (art. 30, V, CFRB/88; art. 2º, I e V do Estatuto da 

Cidade e art. 2º da Lei n. 12.587/2012), não pode ser agravada ainda mais por 

eventual cobrança em termos de trajeto percorrido. Frise-se que, embora o PPA 

não traga, a rigor, previsão expressa nesse sentido, o diagnóstico supra 

referenciado pode levar a tal compreensão.   

Que viagens curtas contribuam para o custeio de viagens longas é 

imperativo redistributivo que não fere a isonomia. Já a tarifa paga 

proporcionalmente à distância assomaria prejudicial justamente para aqueles 

                                                      
3 FIRKOWSKI, Olga; MOURA, Rosa. Transformações na organização social do território da RMC 
(1980/2010).O INCT Observatório das Metrópoles divulga a análise sintética sobre as 
transformações urbanas ocorridas na RM de Curitiba no período 1980/2010. O texto de Olga 
Firkowski e Rosa Moura faz parte de um estudo comparativo maior que o instituto está 
desenvolvendo sobre as 15 principais regiões metropolitanas do país, relacionando as mudanças 
econômicas, sociais e políticas às dinâmicas urbanas nacionais, regionais e locais. Texto prévio 
disponível em: 
<http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=864&Itemid=1
69>. 
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segmentos já hipossuficientes, violando o princípio da justa distribuição de ônus e 

benefícios do processo de urbanização, insculpido no art. 2º, inciso IX, do Estatuto 

da Cidade. De se ponderar ser o território hoje mais do que o conjunto de lugares, o 

conjunto de movimentos que permitem a apropriação desses lugares:  

 

Considerando que o território é elemento ativo da vida econômica, não é possível 
ignorar a localização das pessoas e das atividades produtivas quando se equacionam 
estratégias de desenvolvimento. Nesse sentido, o território não é apenas um 
conjunto de lugares, é cada vez mais o conjunto de movimentos que ligam esses 
lugares e que determinam a dimensão e as formas de apropriação do espaço 
urbano. A população se direciona aos espaços onde o mercado de trabalho é mais 
amplo (...)4  

 

A solução da tarifa diferenciada por trajeto mostrar-se-ia, portanto, 

equivocada na medida em que pretende sobreonerar o usuário do transporte 

público residente em locais mais afastados das centralidades urbanas, ignorando 

que o trânsito dessas pessoas é necessário, não apenas para o acesso às benesses 

prestacionais do Estado amalgamadas em determinadas áreas do Município e da 

Região Metropolitana de Curitiba, mas também para garantir oportunidades de 

trabalho, hoje espacialmente distribuídas de modo desigual. A mesma lógica, por 

óbvio, se pode aplicar às viagens realizadas dentro do sistema regional-

metropolitano da Rede Integrada de Transporte – RIT. Ubi eadem ratio, ibi idem ius.  

 Por sua vez, as ações concretas previstas pelo programa correspondem 

majoritariamente a revitalizações da malha e da infraestrutura viárias, como 

terminais, havendo ainda algumas iniciativas de maior abrangência como a 

finalização de obras em andamento (por exemplo, as da Linha Verde e do Corredor 

Aeroporto – Rodoferroviária); a melhoria e ampliação do Sistema Cicloviário; a 

                                                      
4 DESCHAMPS, Marley V.; CINTRA, Anael P. de Ulhôa. Movimento Pendular para trabalho na Região 
Metropolitana de Curitiba: uma análise das características de quem sai e de quem fica . In: 
FIRKOWSKI, Olga; MOURA, Rosa(Orgs./Coords.) Dinâmicas Intrametropolitanas e produção do 
espaço na Região Metropolitana de Curitiba. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles: 
Observatório de Políticas Públicas Paraná; Curitiba, 2009. P. 235. 
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política de subsídio permanente da passagem de ônibus a fim de garantir sua 

modicidade; e a implantação da Linha Azul (Projeto Metrô Curitibano).  

 Assim, dos quatro modais de transporte – metrô, ônibus, bicicleta, 

automóveis –, conquanto os valores mais vultosos destinem-se aos dois primeiros, 

o número de iniciativas previstas para os dois últimos é consideravelmente maior. 

Saliente-se, igualmente, que embora o título dado ao programa seja “Programa de 

Mobilidade Urbana Integrada”, não são abordadas diretrizes para uma política de 

integração do serviço de transporte público na região metropolitana de Curitiba.  

 

1.2. Programa Curitiba Metrópole  

Órgão Gestor: IPPUC/ Envolvidos: Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB- CT), 
Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos (SMAM), Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e Urbanização de Curitiba S.A. (URBS).  

  

 O programa é direcionado ao planejamento articulado com a metrópole, 

tendo como objetivos específicos:  

 

(...) melhorar a qualidade do espaço urbano com um planejamento unificado e 
articulado com a Metrópole. Com esse objetivo, estão previstas, a Revisão do Plano 
Diretor de Curitiba e da Legislação de Zoneamento e Uso do Solo e a elaboração do 
Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Faz parte do mesmo 
objetivo a revisão dos Planos Setoriais de Habitação, Mobilidade Urbana, 
Desenvolvimento Social e Econômico, Controle Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável, Segurança Pública e Defesa Social. (p.10, PPA) 

 

 O valor global previsto para tais iniciativas é de R$433.746.000 (p. 75, PPA) 

sendo o valor para o exercício de 2014 é de R$153.194.000 (p. 91, LOA).  

 Em acertado diagnóstico, o Município de Curitiba aponta que há um 

processo de extravasamento de Curitiba sobre a o Núcleo Urbano Central (NUC) da 

Região Metropolitana. Assim, muitas cidades do NUC funcionam como cidades-

dormitório, cujo polo de trabalho se acha nos Municípios de Curitiba e, 

secundariamente, de Araucária e de São José dos Pinhais. Aduz-se, ainda, na 

justificativa do programa, que embora boa parte do NUC esteja conurbada com 
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Curitiba, inexiste compatibilização de zoneamento e usos do solo nessas áreas. 

Assim, as preocupações centrais do PPA e da LOA, nesta seara, são promover o 

Planejamento Urbano Municipal e Metropolitano; garantir o Uso e Ocupação do 

Solo conforme legislação e por fim, garantir a Habitação de Interesse Social.  

 As diretrizes desdobram-se, pragmaticamente, nas propostas de 

regularização fundiária e urbanização de 10.000 (dez mil) atendimentos [sic], de 

construção de 12.000 (doze mil) unidades habitacionais populares e de revisão do 

Plano Diretor Municipal e da Legislação de Uso e Ocupação do Solo.   

 Como bem observado pela Prefeitura, todavia, é inafastável a dimensão 

metropolitana dos problemas urbanos contemporâneos. Na Região Metropolitana 

de Curitiba opera-se uma relação de interdependência entre os municípios. Não 

por outra razão, todas as ações relacionadas à função habitação estão contidas 

dentro do programa “Curitiba Metrópole”. Essa escolha demonstra a vinculação do 

problema do déficit habitacional à fragilidade da governança metropolitana, mas 

por outro lado, pode levar à compreensão equivocada de que a produção 

habitacional pública deve manter-se restrita às áreas fora da cidade-polo, sob o 

suposto argumento de escassez de terra no Município de Curitiba, que apresenta as 

mais altas taxas de preços imobiliários. Estudos recentes apontam essa como uma 

estratégia que encobre, na realidade, “negociações” entre os municípios lindeiros 

para a realocação de famílias de baixa renda, caracterizando apartheid social: 

 

No caso da moradia, o impacto negativo da submissão das práticas de 
oferta de habitação às lógicas de mercado, excludentes da população de 
baixa renda ou sem rendimento, fez com que aumentasse o número de 
assentamentos informais e favelas, a periferização em áreas mais 
distantes, assim como a ocupação de áreas impróprias, ambientalmente 
vulneráveis, aflorando o conflito ambiente/sociedade. Como ação 
extremada, passou a ocorrer uma espécie de “negociação” 
intermunicipal em processos de relocação de comunidades assentadas 
em áreas públicas ou privadas, com base em acordos que 
desconsideram os moradores, configurando-se em verdadeiras “vendas 
de famílias” entre municípios. Evidenciou-se um apartheid 
socioespacial, no qual os crescentes segmentos sem acesso aos 
benefícios da internacionalização ficaram confinados nas periferias da 
RMC. A inclusão dos moradores dessas áreas só se deu (quando se deu) 
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por meio de sua força de trabalho, em momentos em que ela foi 
necessária ao mercado, sem vínculos, e efemeramente.5 

 

 Destarte, se o objetivo é, qual apregoado, enfrentar de maneira eficaz o 

déficit habitacional quantitativo e qualitativo6, em estreita relação com o processo 

de metropolização atravessado por Curitiba, é necessário buscar alternativas à 

produção periférica de morada de interesse social, localizando-a em áreas mais 

próximas aos locais de concentração de trabalho e serviços, a fim de garantir 

aproveitamento racional da infraestrutura urbana e da rede de serviços públicos e 

transporte já implantada. Tal impasse poderia ser, ao menos em parte, mitigado 

com a implementação de instrumentos de política urbana capazes de interferir no 

mercado de terras, segundo os ditames do Estatuto da Cidade (Lei n. 

10.257/2001), a exemplo do Aproveitamento Imobiliário Compulsório 

(Parcelamento, Edificação e Utilização), do IPTU Progressivo no Tempo7 e das 

Zonas Especiais de Interesse Social. Nesse sentido, é intrigante o dado segundo o 

qual, de 635.631 domicílios recenseados em 2010 na Cidade de Curitiba, 46.898, 

ou seja, 7% deles achem-se desocupados8.  

Outrossim, a prioridade estipulada pelo art. 4º, II, ‘c’ da Lei Federal n. 

11.124/2005 para utilização de terrenos de propriedade do Poder Público para  

produção de Habitação de Interesse Social não pode ser olvidada, no contexto. 

                                                      
5 MOURA, R.; KORNIN, T. A internacionalização da metrópole e os direitos humanos. In: FIRKOWSKI, 
Olga; MOURA, Rosa (Orgs./Coords.). Dinâmicas Intrametropolitanas e produção do espaço na 
Região Metropolitana de Curitiba. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles: Observatório de 
Políticas Públicas Paraná; Curitiba, 2009. P. 28.  
6 Compreendido não apenas como a ausência em números absolutos de local de moradia, mas 
também pela precariedade das condições habitacionais ou demasiadamente onerosas à renda 
familiar.  
7 No caso de Curitiba, o instrumento já foi regulamentado e opera de acordo com a Lei 
Complementar 74/2009, mas sua abrangência é bastante restrita, vez que incide apenas sobre uma 
quadra da cidade com interesse de revitalização histórica e não para fins de moradia social (Paço da 
Liberdade). 
8 Censo IBGE 2010. Mais dados estão disponíveis na Cartilha “Moradia é Central – lutas, desafios e 
estratégias”, produzida pelo Instituto Pólis em parceria com outras instituições. Disponível em: 
http://www.polis.org.br/uploads/1512/1512.pdf. 

http://www.polis.org.br/uploads/1512/1512.pdf
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Por fim, estratégias de apoio técnico e cooperação com a Administração de 

municípios vizinhos seriam bem-vindas, mormente em face de recente decisão do 

Supremo Tribunal Federal que reconheceu a imprescindibilidade de mecanismos 

de gestão compartilhada dos serviços de interesse comum metropolitano, não 

havendo oportunidade melhor do que a revisão do Plano Diretor de Curitiba em 

curso para institucionalizar definitivamente essa postura do Poder Público: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e 
competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei 
Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do 
Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a 
Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para 
prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro.  
[...] 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal 
conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes 
do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o 
Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém 
primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos 
interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que 
determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. 
O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são 
incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é 
comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do 
agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões 
metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do 
STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri 
da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços 
que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território 
de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou 
integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. (ADI 
1842/RJ, rel. Min. Maurício Corrêa, 8.3.2006). 
 

 

2. DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA AS FUNÇÕES DE HABITAÇÃO E 

URBANISMO NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2014 

 A estimativa global do Orçamento Fiscal para o exercício financeiro de 2014 

é de R$6.940.405.000,00, enquanto o Orçamento de Investimento totaliza 

R$8.400.000,00 e o Orçamento da Seguridade Social, R$235.595.000,00. Somados, 

alcançam o montante de R$7.184.400.000,00. 
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 As despesas enunciadas para as funções de Urbanismo e Habitação (que 

compõem o Orçamento Fiscal) são, respectivamente, da ordem de 

R$1.955.003.000,00 e de R$102.095.000,00. Comparativamente, na LOA 

anterior a previsão para Urbanismo fora de R$1.684.974.000. Somaram-se, então, 

à cifra, R$270.029.000,00, vale dizer, montante superior à totalidade da previsão 

de despesa com a função Habitação no exercício corrente. Entrementes, a dotação 

para Habitação no orçamento público anterior fora de R$117.149.000, ou seja, 

evidenciando redução em R$ 15.054.000, para o ano de 2014.  

 A despeito das variações em números absolutos, o quadro geral da 

problemática permanece o mesmo em relação ao exercício anterior. Urbanismo 

continua sendo a função à qual se destinam mais verbas – aproximadamente 28% 

do Orçamento Fiscal. Dentro da função  

Urbanismo, a destinação à infraestrutura para mobilidade é a mais substancial, 

totalizando R$1.434.365.000,00. Dentro da cifra mobilidade e transporte, cumpre 

destacar ainda, que a maior parte do recurso integra o Fundo de Urbanização de 

Curitiba (FUC), que conta com a previsão de R$ 1.017.677.000 para o exercício de 

2014 e é gerido pela Urbanização de Curitiba S.A. (p.499-501, LOA). Sobressai, 

também, o volume de R$711.656.000 destinado à Secretaria de Obras Públicas, 

entre cujas despesas acham-se muitas vinculadas à qualificação do sistema viário 

(p. 422-434, LOA). 

 Dentre os gastos discriminados em Urbanismo, inédita é a construção do 

Metrô Curitibano, que documenta dotação orçamentária própria do Município de 

R$377.700.000,00 apenas para o ano de 2014. Frisa-se ainda, que no tocante a 

grandes obras, apesar de seu início longínquo, comparecem ainda gastos com as 

obras da Linha Verde (R$ 51.100.000, 00) e despesas voltadas à recepção da Copa 

do Mundo 2014 (R$ 32.139.000, 00). Em suma, somados apenas os gastos 

voltados à Copa 2014 e à Linha Verde, atingi-se um total de R$ 83.239.000, o que 

representa, repise-se, 81,53% do total da despesa para a função Habitação.  
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 Destarte, diagnosticável que a função Habitação continua com parca 

previsão de despesa – 1,47% do Orçamento Fiscal –, da qual R$ 4.062.000,00 

destina-se ao Fundo Municipal de Habitação em Interesse Social (instância 

integrada ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social instituído pela Lei 

Federal n. 11.124/2005, que conta com órgão colegiado partilhado com a 

sociedade civil e supostamente deveria centralizar os recursos desta política 

setorial), ao passo que R$ 28.186.000,00 corresponde a receitas que oriundas 

de organismos internacionais e repasses federais (PAC II, BID III e 

FONPLATA)9, não representante, a rigor, investimentos diretos e atuais do 

Município de Curitiba. Note-se inclusive, que a mencionada redução de 

R$15.054.000 na previsão orçamentária geral face ao exercício anterior para a 

função Habitação, aproxima-se, não casualmente, do quantum de repasses que 

minguou de um ano a outro (R$ 37.765.000, em 2013). Tal fato corrobora a 

necessidade de que o Município não dependa, na senda da política 

habitacional de interesse social, tão somente de verbas externas sujeitas a 

depreciações conjunturais, devendo fortalecer as instituições e os meios de 

financiamento locais.  

 Tanto assim, que, em números absolutos, o déficit habitacional oficial 

contabilizado no Município chegou a 49.164 unidades, em 2010, especialmente 

em razão do ônus excessivo com aluguel (42,3%), seguido da coabitação (38,5%). 

A moradia precária e o adensamento excessivo de domicílios alugados formam 

números menos expressivos, respectivamente (14,2%) e (4,9%).10. Destarte, a 

                                                      
9 Recursos advindos do FONPLATA (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata), 
destinados a Infraestrutura e Reassentamento de Moradias – R$ 2.253.000; do BID III (Banco 
Interamericano do Desenvolvimento) para Urbanização de assentamentos precários – R$ 
11.425.000; do PAC II (Programa de Aceleração do Crescimento) para execução de infraestrutura e 
urbanização em projetos habitacionais – R$ 14.508.000. 

10 Dados extraídos da pesquisa “Déficit habitacional municipal no Brasil 2010”, que subsidia as 
estatísticas apresentadas, foi promovido pelo Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de 
Habitação e Fundação João Pinheiro e encontra-se integralmente disponível em: 
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-
municipal-no-brasil-2010/file. 
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insuficiência da destinação orçamentária é patente, aliás, conforme já lançado em 

símile pronunciamento deste Centro de Apoio Operacional (Consideração Técnica 

n. 11/201311), se sopesadas as tendências projetadas de expansão urbana.  

    

2.1 Listagem sinóptica de despesas na área de Habitação e Urbanismo 

 

2.1.1. Despesas por Órgãos e Fundos relacionados às funções de habitação e urbanismo:  

Secretaria Municipal do Urbanismo: R$ 31.194.000,00.  

Secretaria de Obras Públicas: R$ 711.656.000,00.  

Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos: R$ 2.480.000,00.  

Secretaria Municipal de Trânsito: R$ 93.929.000,00.  

IPPUC: R$ 65.741.000,00. 

Fundo de Urbanização de Curitiba: R$ 1.017.677.000,00. Trata-se do segundo maior Fundo de 
Curitiba, estando atrás apenas para do fundo vinculado à saúde (R$ 1.422.201.000,00). 

Fundo Municipal do Meio Ambiente: R$ 4.894.000,00 R$. 

Fundo de Recuperação de Calçadas: R$ 457.000,00 R$. 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social: R$ 4.062.000,00 R$. 

COHAB: R$ 5.000.000,00.  

URBS: R$ 2.000.000,00. 

 

2.1.2. Dotações vinculadas a obras discriminadas: 

Em habitação 

Vila Parolim - Execução de Infraestrutura, ações de desenvolvimento social e recuperação 
ambiental – R$ 3.913.000. 

Bacia do Rio Belém – Execução de obras de habitação e infraestrutura – R$ 9.306.000. 

Vilas Bela Vista da Ordem e Beira Rio - Execução de Infraestrutura, ações de desenvolvimento 
social e recuperação ambiental – R$ 2.275.000. 

Bacia do Iguaçu - Execução de obras de habitação e infraestrutura – R$ 3.146.000. 

Moradias Vila Menino Jesus - Execução de Infraestrutura, ações de desenvolvimento social e 
recuperação ambiental – R$ 106.000. 

Bacia do Ribeirão dos Padilhas - Execução de obras de habitação e infraestrutura – R$ 2.814.000. 

Bacia do Rio Formosa - Execução de obras de habitação e infraestrutura – R$ 3.863.000. 

                                                      
11 Disponível em: 
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/ConsideracoesTecnicasn112013finalpdf.pdf  

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/ConsideracoesTecnicasn112013finalpdf.pdf
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Moradias Vila Nori / Três Pinheiros - Execução de Infraestrutura, ações de desenvolvimento 
social e recuperação ambiental – R$ 3.454.000. 

Moradias Vila Prado - Execução de Infraestrutura, ações de desenvolvimento social e recuperação 
ambiental – R$ 1.349.000. 

Moradias Unidos do Umbará - Execução de Infraestrutura, ações de desenvolvimento social e 
recuperação ambiental – R$ 6.459.000. 

Moradias Atuba – Execução de Infraestrutura, ações de desenvolvimento social e recuperação 
ambiental – R$ 5.770.000. 

Moradias Barigui - Execução de Infraestrutura, ações de desenvolvimento social e recuperação 
ambiental – 483.000 R$. 

Moradias Pantanal - Execução de infraestrutura, ações de desenvolvimento social e recuperação 
ambiental – R$ 5.950.000. 

Vila Audi/ União - Urbanização de assentamentos precários – R$ 1.174.000. 

Terra Santa – Urbanização, regularização e integração de assentamentos precários – R$ 1.843.000. 

 

Em Urbanismo 

Revitalização da Av. Marechal Floriano Peixoto - R$ 19.112.000.  

Execução da ligação Aeroporto/Rodoferroviária – R$ 24.434.000. 

Execução de obras nas vias de acesso à Rodoferroviária – R$ 5.000.000. 

Reforma da Rodoferroviária – R$ 7.510.000. 

Reforma e ampliação do Terminal Santa Cândida – R$ 4.702.000. 

Construção da Rua da Cidadania do Cajuru – R$ 1.400. 

Implantação do Metrô Curitibano – R$ 377.700.000. 

Obras para a ampliação da capacidade da Linha Inter 2 (FUC) – R$ 3.140.000. 

Obras para a ampliação da capacidade da Linha inter 2 (SMOP) – R$ 3.060.000. 

Obras de extensão da Linha Verde Sul (Pinheirinho/Contorno Sul) – R$ 6.664.000. 

Obras de circulação em vias do município realtivas à Linha Verde/AFD – R$ 12.536.000. 

Obras de circulação em vias do município realtivas à Linha Verde – R$ 31.900.000. 

Implantação de obras de infraestrutura e melhorias para a Copa 2014 (SMDS) – R$ 5.609.000.  

Implantação de obras de infraestrutura e melhorias para a Copa 2014 – R$ 13.210.000. 

Implantação de obras de infraestrutura e melhorias para a Copa 2014 (FUC) – R$ 36.000. 

Implantação de obras de infraestrutura e melhorias para a Copa 2014 (SMMA) – R$ 3.984.000. 

Execução de ações para preparação, organização e realização da Copa 2014 (GM) – R$ 2.500.000. 

Execução de ações para preparação, organização e realização da Copa 2014 (Setran) – R$ 
6.800.000.  
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3. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE 2013 

 Após a edição da Lei Orçamentária Anual de 2013, este Centro de Apoio 

Operacional, em conjunto com a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo 

de Curitiba, recomendaram, através das Considerações Técnicas n. 11/2013:  

 

a) que, no bojo do processo de revisão obrigatória do Plano Diretor do Município de 
Curitiba, a se desencadear no ano de 2014, seja observada a necessária articulação 
entre os instrumentos de ordenamento territorial, de gestão fiscal e de planejamento 
orçamentário, a fim de assegurar a consecução dos objetivos da política urbana e 
demais políticas públicas setoriais, conforme disposto no art. 4º, IV, da Lei Federal nº 
10.257; 

b) que sejam realizados estudos técnicos visando colher subsídios e diagnósticos para 
aperfeiçoar os mecanismos de recuperação pública da valorização imobiliária no 
Município de Curitiba; 

c) que sejam disponibilizadas, preferencialmente em plataforma virtual, as informações 
relativas à gestão e aos estoques disponíveis de potencial construtivo no 
Município de Curitiba. 

 

 As recomendações foram emanadas tendo em vista a necessidade de 

amplificação da transparência na gestão dos instrumentos financeiros de política 

urbana, bem como a importância de se intensificar a recuperação pública da 

valorização imobiliária e de se assegurar a ressonância das deliberações 

participativas da revisão do Plano Diretor na programação orçamentária.  

 Em relação à recuperação da valorização imobiliária provocada por 

benfeitorias públicas, a Contribuição de Melhoria é instituto tributário 

regulamentado pelo Município de Curitiba, porém fartamente subutilizado. 

Embora haja declarado interesse público na realização de obras municipais, 

notadamente as viárias, elas provocam externalidades econômicas positivas em 

suas proximidades que são privadamente apropriadas, configurando, em sentido 

amplo, enriquecimento sem causa dos particulares.  

 Nada obstante, apesar dos vultosos gastos com obras públicas – que 

chegam, sem desbordar das 15 obras realizadas com recursos provenientes do PAC 
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da Copa, a R$383 milhões12 - a arrecadação por Contribuição de Melhoria no 

Município de Curitiba permanece irrisória. A previsão da LOA/ 2014 segue 

exatamente a mesma da LOA/2013, nominalmente, R$10.000,00. Evidência 

concreta da insignificância desses valores em face das potencialidades da realidade 

local é que somente as multas e juros de mora da dívida ativa gerada por 

lançamentos não pagos de contribuições de melhoria monta a R$373.000,00 , o que 

fortemente sugere desinteresse ou ineficiência na aplicação de tal tributo.  

 A seu turno, no que respeita à transparência na gestão dos instrumentos de 

política urbana, pontuou-se especialmente o controle sobre a receita proveniente 

de potencial construtivo (Outorga Onerosa do Direito de Construir). Apesar da 

natureza não tributária do instituto, como forma de arrecadação pública, conforme 

já decalcado em pareceres anteriores deste setor especializado, deve ele submeter-

se ao mesmo regime de fiscalização do Erário Público, obedecendo ao princípio da 

transparência ativa. Nesse sentido assentou o Tribunal de Contas do Paraná:  

 

5.1. O potencial construtivo especial instituído pela Lei Municipal nº 13.620/2010 e 
utilizado na engenharia financeira para viabilizar as obras de adaptação do estádio 
selecionado para sediar a Copa do Mundo de 2014 constitui um instrumento de 
política urbana específico, diverso da transferência de potencial construtivo e da 
outorga onerosa de construir;  

5.2. A contrapartida decorrente da concessão do potencial construtivo aos 
proprietários caracteriza receita pública proveniente de uma alienação de um ativo 
que integra o patrimônio estatal;  

5.3. A vinculação dessas receitas constitui um legítimo fundo financeiro de destinação 
(fundo especial), sendo aplicáveis os artigos 71 e 74 da Lei Federal nº 4.320/64;  

 5.4. Por ser receita pública, a liberação dos valores ao beneficiário só pode significar 
dispêndio de recurso público, de modo que deve ser assegurada a participação da 
sociedade no controle sobre a sua aplicação (§3º do artigo 4º do Estatuto das 
Cidades)13  

 

                                                      
12 Mais informações sobre as obras da Copa em Curitiba podem ser encontradas no portal “Copa 
2014” do Governo Federal em http://www.copa2014.curitiba.pr.gov.br.  
13 Relatório de Auditoria exarado no Processo nº 22904-7/12, aprovado na Sessão Ordinária nº 38, 
do Tribunal Pleno, de 18/10/2012. 

http://www.copa2014.curitiba.pr.gov.br/
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 A LOA 2014 permite aferir que a previsão de recolhimento via outorga 

onerosa do direito de construir é de R$25.000.000,00, valor que deverá ser 

distribuído entre os Programas Especiais de Governo (PEGs): “Curitiba Mais 

Saúde” (1.600.000), “Curitiba Portal do Futuro” (3.800.000), “Mobilidade Urbana 

integrada” (10.200.000), “Curitiba Mais Verde” (3.400.000) e “Curitiba 

Participativa” (6.000.000). Dito de outro modo, trata-se de ações do governo local 

de construção de equipamentos de saúde, construção de clubes da gente, 

desapropriação de áreas para obras de circulação em vias do Município, reforma 

da rodoferroviária, revitalização da bacia do Rio Barigui, construção da Rua da 

Cidadania do Tatuquara e por fim, reformas e adaptações em equipamentos 

próprios municipais (p.111, LOA). Exsurge hialino que os chamados Programas 

Especiais de Governo – PEGs, têm substituído a Habitação de Interesse Social e 

mesmo a política de preservação do patrimônio histórico-cultural nas prioridades 

de destinação dos recursos da venda de cotas de potencial construtivo, preterindo 

tais finalidades e os objetivos precípuos para os quais o instituto foi concebido em 

sua origem (Lei Nº 6337/198214 e posterior Lei N° 9.802/200015).  

 Sem embargo, ignorando anteriores Recomendações Administrativas deste 

Parquet16, não foram instituídos mecanismos de garantia de transparência e 

controle social na gestão dos estoques de potencial construtivo do Município de 

Curitiba, como sua disponibilização para consulta pública permanente em sítio 

virtual, já implementada em outras localidades, como no Município de São Paulo17. 

O mesmo segue referenciado de forma genérica, dificultando a compreensão de 

como vem sendo efetivamente operado pela Administração Pública. Prossegue, em 
                                                      
14 Art. 1º A preservação de imóveis de valor cultural, histórico ou arquitetônico, além do incentivo 
fiscal previsto pelo art. 52, inc. II, alínea b, da Lei nº 6.202, de 17 de dezembro de 1980, receberá 
incentivo construtivo na forma desta lei.  
15 Art. 1º. O Município de Curitiba concederá, na forma da presente lei, incentivos para a 
implantação de programas habitacionais de interesse social, a proprietários de imóveis localizados 
no âmbito de seu território. 
16 Recomendação Administrativa n. 01/2013 da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo.  
17 Acessar em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/estoque
s_de_potencial_construtivo/index.php?p=1384  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/estoques_de_potencial_construtivo/index.php?p=1384
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/estoques_de_potencial_construtivo/index.php?p=1384
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suma, válida a recomendação exarada, em homenagem ao princípio ao art. 2º, do 

Estatuto da Cidade, ar. 65 I e II do Plano Diretor Municipal (Lei n. 11.266/2004), do 

art. 3º, I e art. 6º, VI da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011).  

 

  4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 Ex positis, reitera este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Habitação e Urbanismo as seguintes recomendações: 

 

I) que, no bojo do processo de revisão obrigatória do Plano Diretor do 

Município de Curitiba, em realização neste ano, seja observada a 

necessária articulação entre os instrumentos de ordenamento 

territorial, de gestão fiscal e de planejamento orçamentário, remetendo as 

prioridades de investimento deliberadas com a participação popular às Leis 

Orçamentárias Anuais dos próximos exercícios e respectivos planos de 

governo, a fim de assegurar a consecução dos objetivos da política urbana e 

demais políticas públicas setoriais, conforme disposto no art. 4º, IV, da Lei 

nº 10.257; 

 

II) que sejam disponibilizadas, preferencialmente em plataforma virtual, as 

informações relativas à gestão e aos estoques disponíveis de potencial 

construtivo no Município de Curitiba, em obediência à Recomendação 

Administrativa n. 01/2013 da Promotoria de Justiça de Habitação e 

Urbanismo de Curitiba; 

 

Por derradeiro, acrescentam-se, ainda, às orientações supra entabuladas: 

 

III) que o Município de Curitiba protagonize ações de integração do 

planejamento e da gestão urbanos em escala metropolitana, sobretudo para 
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a administração/prestação compartilhada dos serviços públicos 

essenciais de interesse comum, notadamente nos setores de saneamento, 

transporte coletivo e habitação, dando cumprimento à nova orientação 

esposada pelo STF na supracitada Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

1842.  

 

IV) que seja expandido o leque de fontes de financiamento para 

programas, projetos e ações de política habitacional, incrementando-se 

a participação relativa dos investimentos próprios do Município de Curitiba 

na área, de forma a aumentar o seu grau de independência, autonomia e 

estabilidade no tempo, desatrelando-os da prevalência dos repasses 

voluntários federais e/ou internacionais, suscetíveis a periclitantes 

mudanças conjunturais; 

 

V) que seja privilegiada a concentração de recursos para fins 

habitacionais no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, 

instituído pela Lei Municipal n. 12.816 de 2008, organismo que integra o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e permite, através de seu 

Conselho Gestor, maior controle social e participação democrática; 

 

VI) que, no processo de formulação e execução de quaisquer intervenções e 

obras públicas que influam no padrão de preços dos imóveis em seu 

entorno, sejam elaborados Estudos de Impacto de Vizinhança (art. 37, IV, do 

Estatuto da Cidade) ou avaliação análoga para mensuração da valorização 

imobiliária gerada e aplicação de instrumentos de captação como a 

Contribuição de Melhoria,  nos termos da Lei Municipal Complementar n. 

40/2001. 
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VII) seja potencializada a arrecadação municipal pela atualização da Planta 

Genérica de Valores para efeito de lançamento e cobrança de Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), arrimada na Lei Complementar n. 

53/2004, bem como sejam delimitadas as áreas subutilizadas para 

imposição do IPTU Progressivo no Tempo, em caso de descumprimento das 

condições e prazos de aproveitamento compulsório, conforme disposto no 

art. 7º do Estatuto da Cidade. 

 

 É a consulta. 

 

 

Curitiba, 02 de junho de 2014. 

 

 

Alberto Vellozo machado 

Procurador de Justiça 

 

Odoné Serrano Júnior 

Promotor de Justiça 

 

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino 

Assessor Jurídico 


