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Prefeifiira do Município de Londrina
Estado do Paranát

PROJETO DE LEI NO

SÚtvtULR: Dispõe sobre o regulorizoçõo dos enfidodes re/igiosos de
quolquer culto poro fins de expediçõo de Alvoró de Licenço de
Locolizaçõo e Funcionomento e dó outros provtdêncios.

n cÂmeRA MUNTcTPAL DE LoNDRTNA,

ESTADo Do PARANÁ, APRovou E EU,

PREFETTo Do MuNrcípro, sANcroNo A
SEGUINTE

L E I:

Arl. 1o. As instituições religiosos de quolquer culto que
comprovodomente estejom instolodos e em funcionomento, em
edificoções jó concluídos, oté o dcto do publicoçõo desto Lei, poderöo
ser regulorizodos de ocordo com os critérios previstos nesto Lei, medionte
requerimento escrito dirigido ò Secretorio Municipol de Fozendo.

S lo. A regulorizoçöo de que troto esto Lei, dor-se-ó poro fins

de expediçõo do respectivo Alvoró de Licenço de Locolizoçöo e
Funcioncmento do instituiçöo.

S 2". A comprovoçöo dos requisitos previstos no copuf, seró

efetuodo por intermédio do documentoçÕo o ser definido em

regulomento específico eloborodo conjuntomente pelo Secretorio
Municipol de Obros e PovimentoçÕo e Secrelorio Municipol de Fozendo.

Arl. 2o. Poderöo ser regulorizodos, de ocordo com os critérios

estobelecidos nesto Lei, os instituiçoes religiosos de quolquer culto,
instolodos em imóveis cujo legítimo posse ou propriedode posso ser

documentolmente comprovodo medionte meio idôneo.

Arl. 3o. Poro fins de regulorizoçöo dos instituições de que troto
esto lei, seröo tolerodos os corocterísticos do imóvel onde estejom

instolodos, referentes ò metrogem mínimo do lote, ò óreo desiinodo o

estocionomento, ò óreo permeÓvel e oo recuo mínimo, bem como pelo

respectivo zoneomento urbono, do formo e no locol onde se
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encontrorem, no doto de publicoçoo desto, respeitodo o previsto no

ortigo 4o do presente lei.

Porógrofo único. No hipótese de previsöo de olorgomento de
vio nos locois onde se encontror quolquer edificoçöo consiruído sobre o
óreo de recuo frontol, e coso o Município decido pelo efetivo execuçõo
do vic, o Requerente deveró renuncior expressomente o quoisquer direitos

indenizotórios relotivos ò construçõo existente sobre o referido óreo.

Arl. 4o. Nõo seró dispensodo o cumprimento dos requisitos

relotivos ò ocessibilidode, ocústico e seguronço do edificoçöo, devendo
ser obedecidos os condições estobelecidos pelo Corpo de Bombeiros,

bem como os porômetros mínimos de recuperoçÕo dos colçodos
odjocentes oo imóvel, de ocordo com o legisloçoo oplicóvel.

Art. 5o. O requerimento de regulorizoçÕo deveró ser instruído

com o Certificodo de Visto de Conclusöo de Obro ("Hobite-se") ou Loudo

Técnico de Seguronço e Estobilidode do obro eloborodo por profissionol

legolmente hobilitodo e registrodo no CREA/CAU, ocomponhodo do
respectivo Anotoçõo de Responsobilidode Técnico ART, e dos

informoções ocerco dos corocterísticos do construçõo.

Porógrofo único. A Secretorio Municipol de Fozendo definirÓ,

em regulomento próprio, o modelo de requerimento, do loudo técnico e

do boleiim de codostro imobiliÓrio.

Arl.6o. Os critérios estobelecidos no presente Lei, oplicor-se-Õo

exclusivomente òs edificoções utilizodos poro o exercício do otividode de

celebroçÕo de cultos religiosos por entidode devidomente conslituído

poro este fim específico, obrongendo, oindo, os espoços destinodos òs

otividodes sociois, como coso posiorol, solöo sociol, educocionol e
poroquiol e demois instoloções utilizodos poro fins onólogos.

Art. 7o. o prozo improrrogÓvel poro protocolo do pedido de

regulorizoçÕo de que troto esto Lei, é de 12 (doze) meses, contodos o

portir do suo publicoçõo.

Art
e

8o. Após o exPediçoo do
Funcionomento, o Secreiorio

Alvoró de
Municipol

Licenço de
de Fozendc
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comunícoró ò Secretorio Municipol de Obros e Povimentoçõo, poro

otuolizoçöo do codosiro técnico com bose no documenioçöo fornecido
pelo Requerente.

Art. 90. Esto Lei entro em vigor no doto de suo publicoçÕo,

revogodos os disposições em contrório.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei busco outorizoçöo poro que o
Prefeituro posso regulorizor eniidodes religiosos com o objetivo de
possibilitor òs nossos lgrejos que tirem o regulor Alvoró de Licenço de
Locolizoçõo e Funcionomento.

As nossos lgrejos, olém do tÕo importonte trobolho de
evongelizoçõo que reolizom, otuom inconsovelmente no opoio do
construçõo de umo sociedode melhor. Sejo conduzindo creches,
institr.rições filontrópicos de opoio e resgote de pessoos usuórios de drogos,
morodores de ruo, lnsiituições de Soúde, no opoio os pessoos em
condições de vulnerobilidode sociol, denire tontos outros oções
desenvolvidos. E merecem iodo respeito e otençõo do poder público.

lgrejos que funcionom hó muitos onos em Londrino nÕo

conseguem retiror o seu olvoró em rozõo dos condicionontes impostos
pelo Plono Direior oprovodo no ono de 2015, quondo forom criodos
verdodeiros impeditivos ò obtençõo do respectivo "hobite-se", e, por

consequêncio, do Alvoró de Licenço de Locolizoçöo e Funcionomenio.

Ao impossibilitor o regulor funcionomenfo dos igrejos onde jó

se encontrom instolodos, em decorrêncio de desconformidodes nos

respectivos edificoções, criou-se inclusive o risco de os obros terem de ser

demolidos. O que tombém o presente projeto viso impedir que cconteço.

Portonto, inegóvel e urgenle é o necessidode de oprovoçÕo
do presente Projeto de Lei.

E importonte esclorecer oindo que o presente projeto viso o

tolerôncio dos desconformidodes do unidode imobiliório, poro fins de
expediçoo do respeciivo AlvorÓ de Licenço de Locolizoçõo e

Funcionomenio do instituiçoo nele instolodo, e nÕo dos porÔmetros

construtivos do imóvel poro fins do visto de conclusöo do referido obro.

Por fim, ressolto-se que o projeto procuro nÕo estobelecer
quolquer tipo de distinçöo em reloçõo oo tipo de culto o ser reolizodo nos

edificoções, em otençoo oo princípio do iguoldode e do liberdode de
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crenço e de consciêncio, ombos consogrodos no Art. 5o, copuf e inciso Vl

do Constituiçöo Federol.

Estos, Senhor Presidente e ilustres Edis, sõo os rozões que
norteorom o openso Proposituro, pelo que ocreditomos, tenho, o
mensogem, seu pronto ocolhimento.

Londrino, l4 de ogosto de 2019.

Morcelo Belin Mortins
PREFEITO DO MUNIC ípro
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Ofício n' 657 /201 9-GAB. Londrino, l4 de ogosto de 2019.

À Suo Excelêncio, Senhor
Ailton do Silvo Nontes
Presidente do Cômoro Municipol
Londrino - PR

Assunlo: Encominho Projelo de Lei que dispõe sobre o regulorizoçõo dos
entidodes religiosos de quolquer culto poro fins de expediçõo
de Alvoró de LÍcenço de Locolizoçõo e Funcionomenlo e dó
oulros providêncios.
SEI no 1 9.005.094606/2018-13

Senhor Presidente,

Temos o honro de encominhor o esso egrégio Coso
Legislotivo, o presenie Projeto de Lei, que dispöe sobre o regulorizoçöo
dos entidodes religiosos de quolquer culto, poro fins de expediçõo de
Alvoró de Licenço de Locolizoçõo e Funcionomento e dó oufros
providêncios. J ustificotivo o nexo.

Atenciosomente,

Mqrcelo Belinoli
PREFEITO DO MU
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