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PROJETO DE LEI 

Altera dispositivos dispositivos da Lei n° 12.243, de 3 de 
agosto de 1998, que considera  Areas  Especiais 
de Interesse Turístico e Locais de Interesse 
Turístico,  Areas  e localidades situadas nos 
Municípios de Antonina, Guaraquegaba, 
Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e 
Pontal do Paraná.  

Art.  1°O caput do  art.  2° da Lei n° 12.243, de 3 de agosto de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

Art.  2° Atendendo o Plano Diretor dos Municípios elencados nesta Lei, 
o Poder Executivo regulamentará por decreto as condições para o 
aproveitamento das áreas e locais de que trata o  art.  10  desta Lei, bem 
como para parcelamento das  Areas  declaradas de interesse e proteção 
especial para os fins do disposto na Lei Federal n° 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, observados os seguintes aspectos e princípios:  

Art.  2° 0  art.  3° da Lei n° 12.243, de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação.  

Art.  3° Os Municípios litorâneos deverão realizar Planos Diretores que 
contemplem, em seus aspectos físico-territoriais, as exigências das 
normas urbanísticas admitidas em comum acordo, entre o Estado e os 
Municípios litorâneos. 

Parágrafo único. Caberá ao Conselho de Desenvolvimento Territorial 
do Litoral Paranaense, atendendo os aspectos e princípios do  art.  2° 
desta Lei e os respectivos Pianos Diretores Municipais, manifestar-se 
previamente, por sua Secretaria Executiva, sobre projetos urbanísticos 
e de edificações com três ou mais pavimentos.  

Art.  30  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Protocolo n. 18.995320-8 

O presente Anteprojeto de Lei, trata da revogação do art.3q da 12243/1998. 

Declaro, na qualidade de ordenador de despesa, que a medida não acarreta aumento de 
despesa ou mesmo renuncia de receita, fazendo-se desnecessária adoção das medidas descritas nos 

artigos 14, 16 e 17 da Lei Complementar Federal n. 1011  de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Responsabilizo-me pelas informações prestadas, sob pena de pratica do crime previsto no  art.  

299, caput e parágrafo único, do Código Penal, e ato de improbidade administrativa, nos termos do  art.  

10, incs. IX e XI, da Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992, sem prejuízo das demais sanções 
penais, administrativas e cfveis cabíveis. 

Curitiba, 20 de maio de 2022 

Fabiana Cristina de Campos 

Diretora Gerai 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. 
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MENSAGEM N° 43/2022 Curitiba, data da assinatura digital. 

Senhor Presidente, 

Nos termos dos  arts.  65 e 66 da Constituição do Estado do Paraná, 

submeto à deliberação de Vossas Excelências o texto do Projeto de Lei que 

objetiva alterar dispositivos da Lei n° 12.243, de 3 de agosto de 1998 que 

considera  Areas  Especiais de Interesse Turístico e Locais de Interesse Turístico, 

áreas e localidades situadas nos Municípios de Antonina, Guaraquegaba, 

Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. 

A alteração proposta busca corrigir distorções criadas pela referida 

legislação especificamente no que se refere as atuais competências do Conselho 

de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense — COLIT. 

Isto porque, as competências do referido colegiado, previstas em ato 

normativo próprio, demandam a necessidade de disposição clara quanto a sua 

margem de atuação, especialmente ante a sua competência principal de 

assessoramento ao planejamento e ordenamento territorial do Litoral 

Paranaense. 

A previsão de necessidade de análise pelo colegiado com finalidade de 

anuência prévia para execução de projetos urbanisticos e de edificações, sem o 

devido detalhamento, gera sobreposições de competências institucionais 

acarretando em contraposição normativa e ausência de objetividade das normas 

aplicáveis, justificando o ajuste proposto, a fim de deixar especificada os tipos de 

projetos a que esta previsão se aplica. 

Não obstante, vale ressaltar que a norma não implicará em quaisquer 

despesas diretas ou indiretas ao Poder Executivo. 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado ADEMAR TRAIANO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
N/CAPITAL  
Prot.  18.995.320-8 
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Por fim, em razão da relevância da presente demanda e necessidade de 

agilidade na tramitação, requer-se seja apreciado em regime de urgência este 

Projeto de Lei, nos termos do  art.  66, § 10, da Constituição Estadual do Paraná. 

Certo de que a medida merecerá dessa Assembleia Legislativa necessário 

apoio e consequente aprovação. 

CARLOS MASSA RATINHO  JUNIOR  

GOVERNADOR DO ESTADO 
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