
 
 
 
 
LEI Nº 6337/1982 - Data 28/09/1982 

 
  
"Institui incentivo construtivo para a preservação de 
imóveis de valor cultural, histórico ou arquitetônico".  

 
 
A Câmara Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, decretou 

e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei: 
 
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.  

 
Art. 2º 0 incentivo construtivo consistirá na autorização para ser erigida 

construção acima dos limites previstos pela legislação em vigor, mediante o 
compromisso formal do proprietário do imóvel de valor cultural, histórico ou 
arquitetônico de preservá-lo segundo orientação da Prefeitura Municipal.  

 
Parágrafo Único - O ato de formalização do compromisso será averbado 

à margem da matrícula do imóvel a ser preservado.  
 
Art. 3º O incentivo construtivo será concedido para construção no 

próprio terreno em que se encontre erigido o imóvel de valor cultural, histórico 
ou arquitetônico, havendo área remanescente para tanto e desde que não seja 
afetado o entorno do imóvel a ser preservado. 

 
Art. 4º Não sendo possível a utilização do incentivo na forma do artigo 

anterior, poderá ser ele transferido para outro imóvel mediante interveniência 
da Prefeitura Municipal. 

 
Art. 5º Uma vez formalizada a concessão do incentivo, responderá o 

proprietário do imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico pela sua 
conservação, sob pena das sanções previstas no regulamento desta lei. 

 
Parágrafo Único - Na hipótese de destruição ou demolição do imóvel, 

ainda que por fato fortuito, a construção de novo prédio, na impossibilidade de 
reconstrução do preservado, deverá obrigatoriamente observar a área e o 
volume do mesmo.  

 
Art. 6º O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará presente lei 

em trinta dias.  
 
Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  



 
PALACIO 29 DE MARÇO, em 28 de setembro de 1982.  
 

     
 
    JAIME LERNER  
PREFEITO MUNICIPAL  

 


