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Atualmente, o município de Sobral está passando pela terceira revisão do seu Plano Diretor 
e uma das etapas previstas nesse processo é a qualificação da equipe técnica. A capacita-
ção nos Instrumentos Urbanísticos Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 
(PEUC), IPTU progressivo no tempo e Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 
a ser promovida pela empresa GreenBrazil Arquitetura e Engenharia LTDA-EPP, integra o 
contrato de Consultoria Técnica para elaboração da Revisão do Plano Diretor de Sobral 
- PDS. Essa consultoria faz parte das ações desenvolvidas no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL, em execução pela Secretaria de 
Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, oriundo do Contrato de Empréstimo firmado entre 
a Prefeitura de Sobral e o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF.

Em decorrência da atual conjuntura imposta pela pandemia decorrente do vírus causador da 
COVID-19, a etapa da capacitação será realizada seguindo um novo cronograma e meto-
dologia, buscando assim não comprometer o andamento da construção do PDS. O objetivo 
da capacitação permanece o mesmo: reforçar a discussão dos principais temas urbanos da 
equipe técnica do município. Para realização dessa capacitação serão utilizados recursos 
da telecomunicação que permitem o diálogo e a troca de saberes sem aglomerar pessoas, 
além de material de apoio didático, organizado em formato de Cartilha.

Esperamos que este momento de encontro e discussões nos possibilite abordar as diver-
sas temáticas mais urgentes em concordâncias com as novas agendas urbanas, bem como 
promover o desenvolvimento sustentável e a formação de um pensamento crítico e inda-
gador por parte da equipe técnica municipal responsável pela revisão do Plano Diretor.

Marília Gouveia Ferreira Lima

Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Sobral

INTRODUÇÃO
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A Cartilha de Capacitação sobre Instrumentos Urbanísticos desenvolvida para capacitação 
da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Sobral, dará os subsídios necessários para a 
compreensão dos instrumentos: Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 
(PEUC), IPTU Progressivo no tempo e Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), 
Transferência do Direito de Construir, Operações Urbanas Consorciadas e Parcerias Público-
Privadas. Contendo um total de 5 volumes, a Cartilha será dividia em duas partes, seguindo 
o ritmo em que as aulas virtuais serão realizadas. Espera-se que o documento dê subsídios 
para orientar a equipe na condução das ações referentes ao tema. Além disso, almeja-se 
que ele seja um  articulador de reflexões para aprofundamento do debate sobre a aplica-
ção de tais instrumentos em Sobral. A Cartilha de Capacitação Instrumentos Urbanísticos 
é organizada em duas partes:

  

  

Com a utilização de novas tecnologias, o treinamento a distância tem o potencial de atingir 
um público mais amplo, ao mesmo tempo em que propicia uma plataforma para que dife-
rentes cidades e instituições troquem experiências entre si. Todo o Material de Apoio refe-
rente a esta capacitação está disponível neste link: 

Para facilitar a consulta, leitura e compreensão, os seguintes ícones são utilizados destacar 
para alguns conteúdos:

! +?
Pense e reflita É importante destacar

Bibliografias indicadas 
e comentadas para 

aprofundamento

Parte 1

Parte 2

 Volume I - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), 
IPTU  Progressivo no tempo

Volume II - Outorga Onerosa do Direito de Construir

Volume III - Operações Urbanas Consorciadas

Volume IV - Transferência do Direito de Construir

Volume V - Parcerias Público Privadas

Tenham todos uma ótima leitura!

https://drive.google.com/drive/folders/1hfvFB02--P2DAusjhtIIzmmmcM2Mc-r7buusp-
sharing



VOLUME I -  PEUC E IPTU PROGRESSIVO

cartilha de capacitação

INSTRUMENTOS
 URBANÍSTICOS
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Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios (PEUC) e IPTU 
Progressivo

contextualização

Esses instrumentos foram previstos inicialmente 
no texto constitucional de 1988, no capítulo refe-
rente à Política Urbana da Constituição de 1988.

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, exe-
cutada pelo Poder Público municipal, conforme dire-
trizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de orde-
nação da cidade expressas no plano diretor.

[...]

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante 
lei específica para área incluída no plano diretor, exi-
gir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territo-
rial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante 
títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de res-
gate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização 
e os juros legais.

Embora mantendo a concepção de propriedade 
como direito individual, a Constituição de 1988 não 
mais a considera como sendo absoluta. 

O novo paradigma – função social da propriedade 
– relativiza o direito de propriedade, estabelece limi-
tes a esse direito em nome do interesse coletivo.  

A função social impõe a obrigação de agir, forçando 
o proprietário a dar ao imóvel uma destinação 
socialmente adequada. 

!
A Constituição Federal estabelece 
que a propriedade urbana cumpre 
sua função social quando atende às 
exigências de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor.
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estatuto da cidade

O Estatuto da Cidade regulamenta os artigos 182 
e 183 da Constituição Federal, fixando as diretrizes 
gerais da política urbana nacional.

Art. 1º (...)

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, 
denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas 
de ordem pública e interesse social que regulam o uso 
da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como 
do equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade, ao definir o conteúdo mínimo 
do plano diretor (art. 42), dispõe que este deve deli-
mitar as “áreas urbanas onde poderá ser aplicado o 
parcelamento, edificação ou utilização compulsó-
rios, considerando a existência de infraestrutura 
e de demanda para utilização”. 

Além disso, de acordo com a Resolução nº 34/2005 
do Conselho Macional das Cidades, o plano diretor 
deve conter:

. a caracterização dos imóveis não edificados, não 
utilizados e subutilizados; e

. os prazos para o cumprimento das obrigações. 

regulamentação do PEUC

O PEUC pode ser regulamentado por:

. Plano Diretor;

. Lei Específica;

. Decreto Regulamentador.

De acordo com o Estatuto da Cidade - Art. 5º, 
Lei municipal específica para área incluída no 
plano diretor poderá determinar o parcelamento, 
a edificação ou a utilização compulsórios do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
devendo fixar as condições e os prazos para imple-
mentação da referida obrigação. 

!
Segundo a Resolução nº 34/2005 do 
Conselho Nacional das Cidades, o Plano 
Diretor deve conter a caracterização dos 
imóveis não edificados, não utilizados 
e subutilizados (condições) e os prazos 
para o cumprimento das obrigações. 
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regulamentação do PEUC no Plano Diretor

Etapas principais:

1) Definição de áreas urbanas com infraestrutura 
dimensionadas em função da demanda para utili-
zação (EC, Art. 42);

2) Definição dos imóveis ociosos, por tipologia: 
não edificados, subutilizados, não utilizados; 

3) Prazos para apresentar projeto e edificar. Prazo 
para utilizar o imóvel.  

Mapa dos Vazios Urbanos do Município de Sobral (PDS,2020).

como delimitar a área de incidência do PEUC em Sobral?
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caracterização dos imóveis

fonte da imagem: ilustrações da Cartilha Plano Diretor Estratégio do Município de 
São Paulo com edição da Professora Claudia Virgínia Cabral de Souza.

fonte: Volume 2 - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e IPTU Progressivo no Tempo da Coleção Cadernos 
Técnicos de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do Estatuto da Cidade, produzido pelo Ministério das Cidades.

Critérios para a caracterização de imóveis sujeitos ao PEUC: 
Fundamentais (F) e Complementares (C)

critérios imóveis não 
edificados

imóveis 
subutilizados

imóveis não 
utilizados

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO F F -
ÁREA DO IMÓVEL C C C
ÁREA CONSTRUÍDA - - C
COMPROVAÇÃO E TEMPO 
MÍNIMO DE EFETIVA 
NÃO UTILIZAÇÃO

- - F
PERCENTUAL DE ÁREA 
CONSTRUÍDA NÃO UTILIZADA - - C
USO OU ATIVIDADE 
LICENCIADA PARA A 
CONSTRUÇÃO

- C C
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!

Além da delimitação, critérios e 
prazos, devem ser regulamentados, 

por meio de decreto:

. Procedimentos para 
notificação e averbação;

. Arranjo institucional; 

. Sistema de participação 
e controle social.

O Estatuto da Cidade não define 
prazo para a conclusão das obras. 
Recomenda-se adotar o prazo do 

alvará de construção municipal. 
Empreendimentos de grande 

porte podem prever a conclusão 
em etapas (EC, Art. 5º, § 5º).

fonte da imagem: Cartilha Plano Diretor Estratégio do Município de São Paulo.

imóveis passíveis de isenção

Imóvel caracterizado como não edificado ou subu-
tilizado, de acordo com os critérios anteriores, mas 
que, ainda assim, está cumprindo sua função social.

Exemplos: 

. não edificados, mas ambientalmente prote-
gidos (Unidades de Conservação) ou exercendo 
função ambiental relevante e, também, os que 
apresentem restrições ambientais em função de 
aspectos como a natureza do solo, a declividade ou 
outros; 

. subutilizados, mas de interesse do patrimô-
nio cultural, ainda que não tenham sido objeto de 
tombamento;

. aqueles cuja configuração geométrica inviabi-
lize a construção;

. os que apresentem limitações que comprome-
tam completamente o aproveitamento do imó-
vel, como faixas não edificáveis, dutos, linhas de 
transmissão, faixas de domínio, etc.;

. os que abriguem atividade econômica que pres-
cinda de edificação – estacionamentos, depósitos 
a céu aberto, pátios industriais, etc.

regulamentação do PEUC - prazos
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procedimentos de notificação e averbação

Estatuto da Cidade - Art. 5º.

(...)

§ 2°. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da 
obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. 

§ 3°. A notificação far-se-á:

I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do 
imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou 
administrativa;

II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista 
pelo inciso I. 

Ato da Notificação

. Modelo de notificação

. Documentos complementares 

. Prazo para recurso do proprietário

. Instrução do recurso ou impugnação da notificação

. Sobre eventual recusa do proprietário em receber a notificação

. Qualificação da Pessoa Jurídica que pode receber a notificação

Averbação 

Modelo de encaminhamento da notificação ao cartório de registro de imóveis competente, 
inclusive a definição dos documentos a serem enviados complementarmente à notificação 
(a averbação é essencial, uma vez que a transmissão do imóvel passa as obrigações impu-
tadas pelo PEUC, de acordo com o Art. 6° do Estatuto da Cidade).
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!
Aplicar o PEUC é mais do que notificar 
os imóveis. É realizar a gestão do 
instrumento, visando alcançar os 
objetivos de sua implementação!

arranjo institucional

A definição do arranjo institucional – os setores 
internos à administração municipal que deverão 
estar envolvidos na aplicação do PEUC, suas atri-
buições e os fluxos entre eles – deve ser reservada 
ao decreto regulamentador, que permite mais fle-
xibilidade para eventuais mudanças ao longo do 
processo.

aplicação do PEUC

O PEUC é instrumento pouco aplicado pelos muni-
cípios brasileiros, embora esteja previsto na maior 
parte dos planos diretores, segundo pesquisa 
nacional realizada pelo Projeto ‘Pensando o Direito’ 
(Ministério da Justiça, 2014): 

O PEUC e seus sucedâneos foram 

previstos na maioria dos planos 

diretores elaborados no período 

pós-Estatuto da Cidade, mas 

não estão sendo, de modo geral, 

aplicados e quando estão, muitas 

vezes, não o são de forma correta.

etapas e atividades

etapas atividades condutoras

1 Planejamento da 
aplicação

Identificação do universo notificável

Definição de etapas de notificação / escalonamento

Definição dos procedimentos para notificação, impugnação e averbação

Definição dos modelos de documento a utilizar

Definição do arranjo institucional / competências

Elaboração dos termos da regulamentação administrativa (decreto)

2 Notificação

Abertura dos processos de notificação com a 
juntada da documentação pertinente

Ato da notificação (presencial ou por edital) 

Cumprimento do prazo reservado para impugnações e 
análise de eventuais requerimentos de impugnação

3 Averbação
Solicitação de registro de imóveis para que proceda a averbação 

Atendimento a eventuais exigências registrais

4 Monitoramento Acompanhamento da situação dos imóveis notificaveis e 
notificados por meio de um adequado sistema de informações

fonte: Volume 2 - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e IPTU Progressivo no Tempo da Coleção Cadernos 
Técnicos de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do Estatuto da Cidade, produzido pelo Ministério das Cidades.
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Etapa 1. Planejamento da Aplicação

O planejamento da aplicação baseia-se nos marcos gerais estabelecidos no Plano Diretor 
e na lei específica do PEUC. A esta fase cabe detalhar a operacionalização do instrumento, 
definindo, em decreto, os procedimentos a serem adotados.
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Etapa 2. Definição das etapas de notificação

São várias as possibilidades. Os municípios devem estudá-las à luz dos objetivos da política 
urbana local. 

Exemplos:

. Motificação prioritária das IEIS de vazios;

. Inclusão, na primeira etapa de notificação, dos imóveis não utilizados no centro da cidade;

. Progressão das notificações das áreas mais centrais para as mais periféricas;

. Associação do tipo de ociosidade à área do imóvel  (das maiores para as menores áreas).

Etapa 3. Definição dos procedimentos (e documentos) para notificação, impugnação e averbação

. Auto de Motificação

. Recibo da Motificação

. Modelo de notificação por edital

. Formulário de impugnação

. Modelo de documento (e anexos) solicitando averbação da notificação

Uma vez realizadas todas as atividades de planejamento – definidos os procedimentos, 
a documentação necessária à notificação (e às etapas posteriores), alocada e treinada a 
equipe, pode ser elaborado o DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO DO PEUC.

Etapa 4.  Monitoramento

Variáveis a monitorar:

. Data e forma da notificação (se presencial ou por edital); 

. Pedido de impugnação da notificação (informar se houve ou não e na hipótese de ter sido 
apresentado, informar a alegação e a decisão); e

. Averbação (informar data do encaminhamento ao Cartório e data da averbação e, se hou-
ver exigências registrais, informar).

fonte da imagem: Volume 2 - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e IPTU 
Progressivo no Tempo da Coleção Cadernos Técnicos de Regulamentação e Implementação 
de Instrumentos do Estatuto da Cidade, produzido pelo Ministério das Cidades.
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IPTU progressivo no tempo

De acordo com o Estatuto da Cidade:

Art. 7º. Em caso de descumprimento das con-
dições e dos prazos previstos na forma do caput 
do art. 5o desta Lei, ou não sendo cumpridas as 
etapas previstas no § 5º do art. 5º desta Lei, o 
Município procederá à aplicação do imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 
progressivo no tempo, mediante a majoração da 
alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.

§ 1º. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano 
será fixado na lei específica a que se refere o caput 
do art. 5º desta Lei e não excederá a duas vezes o 
valor referente ao ano anterior, respeitada a alí-
quota máxima de quinze por cento.

aplicação

1. Constatado o não cumprimento da obrigação de 
utilizar o imóvel, o lançamento da progressividade 
ocorrerá no exercício fiscal seguinte. 

2. A informação sobre os imóveis notificados que 
não cumpriram com a obrigação deve ser pas-
sada adequadamente do setor de planejamento 
urbano para o de finanças municipais. Importante 
definir uma data limite para transmitir a relação 
de imóveis sujeitos à progressividade no exercício 
subsequente.

3. O carnê para pagamento do imposto deverá ser 
único, pois se trata de um só imposto. Pode-se dis-
criminar o valor do tributo com a alíquota progres-
siva em comparação com o valor que seria pago se 
incidente a alíquota ordinária.

4. Se, após o lançamento do IPTU progressivo no 
tempo, o proprietário cumprir a obrigação de par-
celar, edificar ou utilizar, então a alíquota do imposto 
deve retornar ao patamar ordinário no exercício 
seguinte. 

5. Por força do Estatuto da Cidade (art. 7°, § 3º), é 
vedada a concessão de isenções ou anistia relativa 
à tributação progressiva. 

!
É necessário aprovar LEI ESPECÍFICA no 
exercício fiscal anterior ao do lançamento, 
compatível com a legislação tributária 
municipal!

O IPTU Progressivo é um instrumento 
tributário com finalidade extrafiscal. 
Trata-se de uma sanção.

O objetivo não é arrecadar, mas compelir 
à utilização do imóvel. 



INSTRUMENTOS
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VOLUME I I -  OUTORGA 
ONEROSA DO DIREITO 
DE CONSTRUIR (OODC)

cartilha de capacitação
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Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)

definição

É um instrumento da política urbana municipal que consiste na cobrança de contrapartida 
pelo exercício do direito de construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico até o 
limite do Coeficiente de Aproveitamento Máximo adotado pelos municípios para os terre-
nos urbanos. 

gestão social da valorização da terra urbana

Ações e decisões urbanísticas podem alterar o 
valor da terra, por meio de:

. obras públicas

. mudanças na legislação de uso e ocupação do solo

. transformação de áreas rurais em áreas urbanas

Ações públicas que promovem a valorização de 
imóveis particulares, valorização essa que é apro-
priada de forma privada. 

!
É legítimo que o poder público recupere 
para a coletividade parte do efeito de 
valorização!

fonte da imagem: 
Volume 1 - Outorga 
Onerosa do Direito de 
Construir da Coleção 
Cadernos Técnicos 
de Regulamentação 
e Implementação 
de Instrumentos do 
Estatuto da Cidade, 
produzido pelo 
Ministério das Cidades.
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A OODC é um dos instrumentos que permitem 
recuperar essa valorização, redistribuindo-a para a 
coletividade. Fazer essa recuperação significa fazer 
a gestão social da valorização da terra urbana.

princípio redistributivo

A Outorga Onerosa tem como base conceitual o 
princípio redistributivo, presente dentre as diretri-
zes da política urbana nacional. 

A base legal da OODC é o próprio Estatuto da 
Cidade em seu Artigo 28: 

O plano diretor poderá fixar áreas 

nas quais o direito de construir 

poderá ser exercido acima do 

coeficiente de aproveitamento 

básico adotado, mediante con-

trapartida a ser prestada pelo 

beneficiário.

§ 1° Para os efeitos desta Lei, coe-

ficiente de aproveitamento é a 

relação entre a área edificável e a 

área do terreno.

§ 2°  O plano diretor poderá fixar 

coeficiente de aproveitamento 

básico único para toda a zona 

urbana ou diferenciado para 

áreas específicas dentro da zona 

urbana.

§ 3° O plano diretor definirá os 

limites máximos a serem atingi-

dos pelos coeficientes de aprovei-

tamento, considerando a propor-

cionalidade entre a infraestrutura 

existente e o aumento de densi-

dade esperado em cada área. 

+
No Estatuto da Cidade:

Art. 2°. A política urbana tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais:

(...)

IX - justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do processo de urbanização;

XI - recuperação dos investimentos do 
Poder Público de que tenha resultado a 
valorização de imóveis urbanos;
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Como chegar ao Coeficiente de Aproveitamento (CA) máximo, levando em conta a compa-
tibilidade entre infraestrutura e densidadeu O cálculo nem sempre é simples. 

CA máximo pode ser único para toda a área onde for admitida a OODC ou pode ser variável 
por zona. Com base em simulações, é possível instituir estoques de potencial construtivo. 

! Art. 30. Lei municipal específica estabelecerá as 
condições a serem observadas para a outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração de uso, 
determinando:

I – a fórmula de cálculo para a cobrança;

II – os casos passíveis de isenção do pagamento da 
outorga;

III – a contrapartida do beneficiário.

exemplo: 

PRODUÇÃO DE 
HABITAÇÃO 

DE INTERESSE 
SOCIAL

O Estatuto da Cidade define que os recursos auferidos com a adoção da OODC e de altera-
ção de uso deverão ser aplicados para as seguintes finalidades:

I - regularização fundiária;

II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III - constituição de reserva fundiária;

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambien-
tal; e

VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
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Para construir mais, 
deve ser obtido um 

potencial construtivo 
adicional, por meio de um 
pagamento ao FUMDUR      

Outorga Onerosa do 
Direito de Construir

regulamentação da OODC

A Outorga Onerosa pode ser regulamentada no 
Plano Diretor ou Lei Específica.

. Delimitação das áreas 
de incidência da OODC

. Coeficiente(s) de 
Aproveitamento Básico

. Coeficiente(s) de  
Aproveitamento Máximo 

conteúdo mínimo do 
PLANO DIRETOR

conteúdo mínimo da 
LEI ESPECÍFICA ou de um  

PLANO DIRETOR AUTO 
APLICÁVEL

. Definição da natureza 
da contrapartida 

. Fórmula de cálculo 
para a cobrança

. Casos passíveis de isenção 
do pagamento da outorga

. Destinação dos recursos 

. Criação de Fundo para 
recepção dos recursos

conteúdo do DECRETO 
REGULAMENTADOR

. Procedimentos para 
aplicação da OODC

. Inserção da OODC no 
processo de licenciamento

. Atribuições e fluxos 
entre órgãos envolvidos

. Modelo de certidão 
de OODC

. Publicização da 
concessão de OODC
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coeficiente de aproveitamento básico

É o elemento importante para o embasamento da 
OODC e também para a implementação de outros 
instrumentos de forma adequada e harmonica.

!ATENÇÃO: 

. o CA básico é condição prévia para 
a instituição da OODC!

. o CA básico deve expressar um patamar 
mínimo de edificabilidade que garanta algum 

conteúdo econômico aos terrenos urbanos 

. quanto mais uniforme for o CA básico, maior será 
a igualdade entre as propriedades urbanas.

Já o Coeficiente de Aproveitamento Máximo estabelece o limite para a compra de poten-
cial construtivo adicional e deve ser utilizado em áreas passíveis de adensamento e reno-
vação do estoque construído. O CA Máximo deve ainda ser articulado a parâmetros urbanís-
ticos compatíveis com o nível de adensamento permitido.

área de incidência

Para definição da área de incidência da Outorga Onerosa do Direito de Construir é preciso:

1) Fixar o Perímetro Urbano: OODC é um instrumento que se aplica apenas ao território 
urbano

2) Considerar a Diferenciação Interna da Cidade 

. Macrozonas, Ionas, Ionas Especiais, Áreas de Projeto;

. Distribuição da infraestrutura e dos valores simbólicos e culturais construídos historica-
mente – adensamento adequado/pretendido; e

. Expectativas de crescimento e expansão futura.



24

cálculo da contrapartida

A contrapartida pode ser em dinheiro, terras, obras ou serviços. Seja ela qual for, seu equiva-
lente monetário deve ser definido com base em uma fórmula de cálculo para a cobrança da 
Outorga Onerosa do Direito de Construir.

A aquisição de direito adicional de construção é equivalente à aquisição de uma parcela 
de terreno adicional que possibilite edificar a área desejada, considerando os CA básico e 
máximo definidos para a zona em que o terreno se encontra.

fundo para recepção de recursos (Fundo Municipal Específico de Desenvolvimento 
Urbano)

Em nome de um efetivo controle social sobre a utilização dos recursos oriundos dos paga-
mentos de Outorgas, vários municípios optam por constituir um FUMDUR que faz a gestão 
dos recursos destinados à política urbana.

De acordo com o Estatuto da Cidade, o Prefeito incorre em improbidade administrativa 
quando “aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso em desacordo com o art. 31 desta Lei” (EC, art. 31, IV).
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Como regulamentar a OODC em Sobral? 

questões a serem levantadas:

. Qual deve ser a área de incidênciau 

. Quais são os CA apropriadosu 

. Como calcular a contrapartidau

. Qual a destinação a ser dada aos recursosu

. É necessário criar um Fundo específico ou deve 
ser usado um fundo com finalidades mais amplasu

!
Lembrar que o adensamento, por 
meio da OODC, somente deve ser 
permitido em áreas com suporte de 
infraestrutura e de forma compatível 
com sua disponibilidade
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implementação da OODC

A implementação da OODC pode ser traduzida como a aplicação efetiva dos parâmetros e 
critérios estabelecidos no Plano Diretor e normas complementares para: 

. o controle do uso e ocupação do solo, 

. o cálculo da contrapartida financeira, e

. a gestão financeira dos recursos a serem obtidos.

a OODC no licenciamento urbanístico

Integração da OODC aos sistemas de planejamento e gestão da cidade, aos procedimen-
tos e recursos existentes na administração municipal.

controle social na gestão dos recursos obtidos com a OODC

Instalação do Fundo receptor dos recursos da OODC e de um Conselho Municipal para a 
gestão do Fundo.

monitoramento da dinâmica urbana

Criação de um sistema de informações que possibilite o acompanhamento da implemen-
tação do instrumento e de seus efeitos sobre o território urbano (físicoespacial e preços 
imobiliários).

!
A OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE 
CONSTRUIR está prevista em grande 
parte dos planos diretores e é aplicada 
em vários municípios brasileiros desde 
a aprovação do Estatuto da Cidade.
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Perguntas frequentes 

Se a infraestrutura já permite, por que cobrar para licenciar, qual é a lógica disso? 

A lógica da OODC é a de neutralizar os efeitos da valorização diferenciada decorrente da 
atribuição de diferentes aproveitamentos para os terrenos urbanos, e de cobrar contrapar-
tidas dos beneficiados por essas valorizações, de modo a financiar infraestrutura e equipa-
mentos urbanos nas áreas carentes das cidades.

Qual o principal objetivo da aplicação da OODC? 

Em linhas gerais, podemos dizer que a OODC objetiva retirar expectativas do jogo imobiliá-
rio.  De modo específico, a OODC tem dois objetivos complementares: regular o mercado 
de terras urbanas e obter recursos para o financiamento de infraestrutura e equipamentos 
urbanos em áreas desassistidas.

A OODC pode ser utilizada em processos de regularização fundiária? 

A OODC não é um instrumento adequado para ser implementado em áreas que devem 
ser objeto de regularização fundiária. Isso porque a OODC pressupõe a proporcionalidade 
entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área (Estatuto 
da Cidade, Art, 28, § 3º), ou seja, as áreas de aplicação da OODC devem contar com infra-
estrutura instalada para receber algum adensamento. Contudo, os recursos auferidos por 
meio da OODC podem ser investidos em processos de regularização fundiária (Estatuto da 
Cidade, Art. 26, Inciso I). 

A OODC tem impacto sobre o adensamento? 

A OODC não provoca o adensamento, uma vez que ela só é admitida nas áreas em que 
os critérios do planejamento urbano municipal admitam o adensamento através da utiliza-
ção de aproveitamentos superiores ao coeficiente de aproveitamento básico. Assim, o que 
pode provocar o adensamento são os parâmetros estabelecidos pelo zoneamento. 

Quais municípios devem utilizar a OODC? 

A OODC deve ser utilizada pelos municípios que tenham previsto em suas legislações de 
uso e ocupação do solo, aproveitamentos de terrenos urbanos superiores ao aproveita-
mento básico legalmente definido. E, ainda que não possuam dinâmica imobiliária que jus-
tifique a aplicação da OODC, devem definir um coeficiente de aproveitamento básico que 
ofereça um claro patamar para a futura aplicação da OODC. 

O que acontece se o município vizinho não adota a OODC e o meu sim? 

A adoção da OODC por um município não interfere na sua produção imobiliária, ao contrá-
rio, pode ser um estímulo à renovação, à produção de novas áreas. A OODC interfere ape-
nas no preço do terreno, isto é, incide sobre os proprietários de terrenos e não se transfere 
para os produtos imobiliários. 
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A OODC fragiliza o planejamento urbano municipal? 

Ao contrário, a instituição da OODC permite maior liberdade ao planejamento urbano muni-
cipal e especialmente à instituição de normas urbanísticas diferenciadas para diferentes 
zonas da cidade, uma vez que ele neutraliza os efeitos de valorizações diferenciadas para 
essas zonas. 

Devem-se utilizar fatores de correção para a OODC? Quando? 

Os fatores de correção alteram o valor das contrapartidas. Eles devem ser cobrados apenas 
em casos especiais ou como regras de transição. Isso porque a redução do valor cobrado 
pela OODC não interfere no preço final das unidades imobiliárias, apenas incide sobre o 
preço do terreno (ou seja, cobrar mais ou menos OODC fará apenas com que o proprietário 
de determinado terreno cobre menos ou mais pela venda de seu terreno). 

A OODC inibe a dinâmica do mercado imobiliário? 

Se for aplicada corretamente, a OODC não inibe o mercado imobiliário, uma vez que a 
cobrança de contrapartida incide sobre o proprietário, que sem aplicação da OODC vai 
poder se apropriar da valorização decorrente da autorização de aproveitamento superior 
ao básico. Para isso, ela deve também incidir em todo o território e de forma permanente.

 


