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PROJETO DE LEI 23/2020 

 
 

Regulamenta o Instrumento de Incentivo 
Urbanístico da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC previsto na Lei Complementar 
nº 224, de 20 de dezembro de 2019 - Plano 
Diretor de Participativo de Santo Amaro da 
Imperatriz. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, 
Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - A presente Lei Ordinária, com fundamento na Lei Federal 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, Lei 
Complementar nº 224, de 20 de dezembro de 2019 - Plano Diretor 
Participativo de Santo Amaro da Imperatriz, em específico no 
artigo 181, estabelece a formula para cálculo da contrapartida 
financeira total no âmbito da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir. 
 
Art. 2º - A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) é 
instrumento de aplicação ampla utilizado para conceder Potencial 
Construtivo Adicional de Outorga Onerosa - PCAo, mediante o 
pagamento de contrapartida definida pelo órgão competente pelo 
Licenciamento Urbanístico, a ser prestada pelo seu beneficiário, 
nos termos dos artigos 28 e seguintes do Estatuto da Cidade e 
das regras estabelecidas na Lei Complementar 224 de 20 de 
dezembro de 2019. 
 
§ 1º - O PCAo do lote corresponde à diferença entre Potencial 
Construtivo Pretendido - PCP e o Potencial Construtivo Básico - 
PCB, o qual poderá ser concedido através da OODC. 
 
§ 2º - O resultado da soma do PCB e do PCAo, e demais 
Incentivos Urbanísticos para Potencial Construtivo porventura 
concedidos, não poderá ser superior ao Potencial Construtivo 
Máximo – PC-máx admitido para o respectivo lote. 
 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/lei-complementar/2008/26/261/lei-complementar-n-261-2008-dispoe-sobre-as-diretrizes-estrategicas-e-institui-o-plano-diretor-de-desenvolvimento-sustentavel-do-municipio-de-joinville-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/lei-complementar/2008/26/261/lei-complementar-n-261-2008-dispoe-sobre-as-diretrizes-estrategicas-e-institui-o-plano-diretor-de-desenvolvimento-sustentavel-do-municipio-de-joinville-e-da-outras-providencias
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Art. 3º - A OODC poderá ser aplicada nas áreas inseridas em 
Unidades Territoriais que apresentam Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo maior do que o Coeficiente de 
Aproveitamento Básico, conforme definido na Tabela 01 da Lei 
Complementar 224 de 20 de dezembro de 2019. 
 
Art. 4º - A Outorga Onerosa do direito de construir será requerida 
simultaneamente com o pedido de Alvará de Construção. 
 
Parágrafo Único – o pedido deve indicar a área adicional a ser 
construída acima do Potencial Construtivo Básico - PCB em m² 
(metros quadrados). 
 
Art. 5º - Fica estipulado o valor de 1% (um por cento) ao Fator 
Urbanístico – FU, para fins de cálculo da Contrapartida Financeira 
para a concessão de Outorga Onerosa do Direito de Construir – 

OODC. 
 
Art. 6º - O valor por metro quadrado a ser pago através 
da outorga onerosa do direito de construir será obtido pela 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

CF = (ACA x CUB x FU) 
 
Onde: 
 
CF - Contrapartida Financeira. 
 
ACA - Área Construída Adicional Solicitada em m². 
 
CUB - Custo Unitário Básico da Construção Civil 
(residencial médio), estabelecido mensalmente e 
utilizado em Santa Catarina, publicado pelo SINDUSCON 
– Grande Florianópolis, em vigor na data do respectivo 
crédito ao Fundo De Desenvolvimento Territorial, valor 
em reais. 
 
FU – Fator urbanístico para fins de cálculo da 
Contrapartida Financeira para a concessão de Outorga 
Onerosa do Direito de Construir – OODC 
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§ 1º - A Outorga Onerosa terá validade de 02 (dois) anos, 
contados da data de concessão do respectivo Alvará de 
Construção. 
 
§ 2º - Transcorrido o prazo descrito no § 1º deste artigo, sem que 
tenha sido iniciada a obra, e caso seja de interesse, o beneficiário 
poderá renová-la uma vez, por igual período. 
 
Art. 7º - Fica o executivo municipal autorizado a parcelar o valor 
apurado como contrapartida financeira da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir - OODC. 
 
§ 1º - O Poder Executivo Municipal poderá parcelar a 
contrapartida financeira da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir em até 18 (dezoito) parcelas, mensais e consecutivas, a 

partir do alvará de construção. 
 
§ 2º - Se parcelado, o valor devido a título de contrapartida 
financeira pela utilização da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir - OODC sofrerá ajuste de 1% (um por cento) de juros 
vindouros. 

§ 3º - O não pagamento na data estipulada acarretarão em juros 
de 0,033% ao dia e multa de 2% (dois por cento). 
 
§ 4º - A emissão do Alvará de Uso e Ocupação (Habite-se), fica 
condicionado à quitação integral do valor devido a título de 
contrapartida financeira pela utilização da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir. 
 
Art. 8º - A não utilização do Potencial Construtivo Adicional 
concedido através da Outorga Onerosa do Direito de Construir até 
a conclusão da obra implicará em caducidade da Outorga. 
 
Parágrafo Único - Em hipótese alguma haverá qualquer tipo de 
ressarcimento pela não utilização do Potencial Construtivo 
Adicional. 
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Art. 9 - Os recursos auferidos com a OODC serão destinados ao 
Fundo de Desenvolvimento Territorial, e deverão ser aplicados 
exclusivamente 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 Áreas Verdes e Espaços Livres; 

 
VII - Promoção de acessibilidade dos passeios públicos; 
 
VIII - Qualificação do mobiliário urbano; 
 
IX - Criação de unidades de conservação ou proteção de outras 
áreas de interesse ambiental; 
 
X - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 
paisagístico. 
 
Art. 10 - Esta Lei Ordinária entrará em vigor na data da sua 
publicação. 
 
Santo Amaro da Imperatriz, em 24 de novembro de 2020. 
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