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Outorga Onerosa do Direito de Alteração 
do Uso do Solo ‐OOAUS 

Regulamentação e Fórmula de Aplicação
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Escopo para	Elaboração de	Minuta de	Lei	
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Seção IX
Da Outorga Onerosa....
..... Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.
.........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.
Art. 31. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão 
aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do art. 26 desta Lei.

Capítulo II ‐
Dos Instrumentos da Política Urbana
Seção I
Dos Instrumentos em Geral
Art. 4° Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros
instrumentos:

I – planos nacionais, regionais e estaduais de 
ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social; 
II – planejamento das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões; 
III – planejamento municipal, em especial: 
IV – institutos tributários e financeiros: ....
...V – institutos jurídicos e políticos:....
......n) outorga onerosa do direito de construir e 
de alteração de uso;
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Critérios para a aplicação da OOAUS

previsão no Plano Diretor;

definição das Áreas ou Zonas de aplicação do instrumento urbanístico; 

natureza da contrapartida;

destinação dos recursos auferidos;

Fórmula de cálculo da contrapartida.
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Critérios para a aplicação da OOAUS

previsão no Plano Diretor;

definição das Áreas ou Zonas de aplicação do instrumento urbanístico; 

natureza da contrapartida;

destinação dos recursos auferidos;

Fórmula de cálculo da contrapartida.
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1 ‐ Previsão no Plano Diretor.
Seção III
Da Outorga Onerosa de Alteração do Uso do Solo

Art. 106. A Outorga Onerosa de Alteração do Uso do

Solo ‐ OOAUS é a autorização emitida pelo Poder

Executivo Municipal visando permitir a alteração do uso

do solo e das categorias e subcategorias de uso, assim

como o parcelamento do solo na zona de expansão

urbana, mediante contrapartida a ser prestada pelo

proprietário ou empreendedor.

Parágrafo único. A alteração de uso do solo e a

contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, nos casos

indicados no caput deste artigo, serão os mecanismos

utilizados para garantir a justa distribuição dos ônus e

benefícios da urbanização do território de expansão

urbana e a recuperação, para a coletividade, da

valorização imobiliária resultante da ação do Poder

Público.

Art. 107. Os procedimentos, condições e critérios, bem como a fórmula

de cálculo da contrapartida, serão regulamentados por lei municipal

específica, ouvido o CMDU, em até 60 (sessenta) dias contados da vigência

desta Lei Complementar.

Art. 108. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa de

alteração do uso do solo serão recolhidos ao Fundo Municipal de

Desenvolvimento Urbano (FMDU) e aplicados conforme as finalidades

contidas no art. 158.

Art. 109. O Anexo 18.2, desta Lei Complementar, contém o Mapa com as

Zonas onde a Outorga Onerosa de Alteração do Uso do Solo pode ser

exercida quanto às categorias e subcategorias de uso e no Anexo 3 quanto à

Zona de Expansão Urbana.
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Critérios para a aplicação da OOAUS

previsão no Plano Diretor;

definição das Áreas ou Zonas de aplicação do instrumento urbanístico; 

natureza da contrapartida;

destinação dos recursos auferidos;

Fórmula de cálculo da contrapartida.
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2 ‐ Áreas ou Zonas de aplicação da OOAUS, definidas no Plano 
Diretor.

Art. 33. Zonas de Centralidades (ZC) ......
§ 1° ........
§ 2° 0s instrumentos jurídicos aplicáveis aos imóveis 
localizados nas ZC são: ......
VI ‐ Outorga onerosa de alteração do uso do solo.

Subseção II ‐ Da Macrozona 2
Art. 22. A Macrozona 2 ‐MZ2 ......
§ 1° .....
§ 2º ......
§ 3º Os instrumentos jurídicos aplicáveis aos imóveis 
localizados na MZ2 são:
........
VIII ‐ Outorga Onerosa de alteração do uso do solo;

Seção I ‐ Das Macrozonas ‐ Subseção I ‐ Da 
Macrozona 1
Art. 21. A Macrozona 1 – MZ1 ‐ .......
§ 1° ........
§ 2°.........
§ 3° Os instrumentos jurídicos aplicáveis aos imóveis, 
localizados na MZ1 são:
VIII ‐ Outorga onerosa de alteração do uso do solo;

Seção II ‐ Da Zona de Expansão Urbana
Art. 15. A Zona de Expansão Urbana (ZEU) .......
Art. 16. ......
§ 1º O parcelamento do solo na Zona de Expansão Urbana só
será permitido mediante contrapartida a ser prestada pelo
beneficiário e mediante a aplicação da Outorga Onerosa de
Alteração do Uso do Solo, conforme estabelecido por esta Lei.
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2 ‐ Áreas ou Zonas de aplicação da OOAUS, definidas no Plano 
Diretor; 
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Critérios para a aplicação da OODC

previsão no Plano Diretor;

definição das Áreas ou Zonas de aplicação do instrumento urbanístico; 

natureza da contrapartida;

destinação dos recursos auferidos;

Fórmula de cálculo da contrapartida.
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3 – A natureza da contrapartida.

Art. 106. A Outorga Onerosa de Alteração do Uso do Solo ‐ OOAUS é a autorização emitida

pelo Poder Executivo Municipal visando permitir a alteração do uso do solo e das categorias

e subcategorias de uso, assim como o parcelamento do solo na zona de expansão urbana,

mediante contrapartida a ser prestada pelo proprietário ou empreendedor.

Parágrafo único. A alteração de uso do solo e a contrapartida a ser prestada pelo

beneficiário, nos casos indicados no caput deste artigo, serão os mecanismos utilizados para

garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização do território de expansão

urbana e a recuperação, para a coletividade, da valorização imobiliária resultante da ação do

Poder Público.

Art. 108. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa de alteração do uso 

do solo serão recolhidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU) e 

aplicados conforme as finalidades contidas no art. 158.
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Critérios para a aplicação da OODC

previsão no Plano Diretor;

estabelecimento dos Coeficientes de Aproveitamento Básicos e Máximos; 

definição das Áreas ou Zonas de aplicação do instrumento urbanístico; 

natureza da contrapartida;

destinação dos recursos auferidos;

fórmula de cálculo da contrapartida.
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4 – Destino dos Recursos da OOAUS.  Art. 108. Os recursos auferidos com a adoção da 
outorga onerosa de alteração do uso do solo serão 
recolhidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (FMDU) e aplicados conforme as finalidades 
contidas no art. 158.

CAPÍTULO VII
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO ‐ FMDU

Art. 158. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de
Campo Grande ‐ FMDU, com a finalidade de apoiar financeiramente as obras,
os planos, programas, projetos e ações, bem como estudos e pesquisas
voltados para o desenvolvimento urbano do Município, principalmente os
relacionados com:
I ‐ planejamento e controle do desenvolvimento urbano;
lI ‐ promoção da mobilidade urbana e acessibilidade sustentável;
IlI ‐ reabilitação e revitalização urbana;
IV ‐ apoio e capacitação técnica ao desenvolvimento institucional;
V ‐ ordenamento e direcionamento da expansão urbana, proteção das áreas de
interesse histórico, cultural, ambiental ou paisagístico;
VI ‐ implantação de espaço para exposição e divulgação de novos projetos
decorrentes da implantação desta lei, possibilitando a interação com a população;
VII ‐ regularização fundiária;
VIII ‐ execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
IX ‐ criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes.
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Critérios para a aplicação da OODC

previsão no Plano Diretor;

definição das Áreas ou Zonas de aplicação do instrumento urbanístico; 

natureza da contrapartida;

destinação dos recursos auferidos;

fórmula de cálculo da contrapartida.
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O cálculo da outorga referente a alteração de uso do solo quanto às categorias ou

subcategorias de uso utilizará como parâmetro o valor venal do lote ou gleba

constante na guia IPTU mais atual e, sobre ele aplicará 50% (cinquenta por cento).

O cálculo da outorga referente a alteração do uso rural para uso urbano nos

parcelamentos localizados na ZEU se dará conforme a fórmula a seguir:

Voaus = (((A x (VTu – VTr)) x (P/100) ) x (Fdcs))

5 – Fórmula da OOAUS. 
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5.1 Valor da Contrapartida financeira para as Centralidades e MZ1, 
MZ2 e Centralidades.

1 ‐ Alteração do uso do solo e das categorias e subcategorias de uso;

• O cálculo da contrapartida financeira referente a alteração de uso do solo quanto às categorias

e subcategorias de uso utilizará como parâmetro o valor venal do lote ou gleba constante na

guia IPTU mais atual e, sobre ele aplicará 50% (cinquenta por cento), para obter o valor da

contrapartida;
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Considerando as duas
Macrozonas, a segunda, terceira
e quarta classe, entre R$
10.000,00 e R$ 100.000,00 de
OOAUS, representam 87,86%
(setenta por cento) do total de
imóveis simulados.
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5.2 Fórmula para a Zona de Expansão Urbana – ZEU.

2 ‐ O cálculo da contrapartida financeira referente a alteração do uso rural para uso urbano nos 

parcelamentos, na modalidade “loteamento”, localizados na ZEU se dará conforme a fórmula a 

seguir:.
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Voaus = A (Vtu – Vtr) x (P/100) x (Fdcs)

Voaus ‐ valor em reais da OOAUS
A ‐ área total do terreno em metros quadrados;
VTu ‐ é o valor do metro quadrado do terreno da unidade imobiliária com o uso urbano, obtido
pelos valores médios do metro quadrado dos imóveis particulares de uso: comercial; fins
essenciais; industrial; misto; religioso; residencial; serviços e Territorial na Macrozona 3,
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/,
anualmente.
VTr ‐ é o valor do metro quadrado do terreno da unidade imobiliária com o uso rural, de acordo
com a Pauta de Valores Imobiliários da SEMADUR para efeito de cobrança de Imposto Territorial
Rural – ITR, disponibilizado no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/,
anualmente.
Obs. VTu‐VTr ‐ é a diferença estabelecida entre o valor da terra urbana do valor da terra rural para
cobrança de OOAUS
P/100 ‐ percentual da área que encontra‐se fora do perímetro urbano
Fdcs – Fator Distância por Capacidade de Suporte – é o fator que combina a distância da
capacidade de suporte, a partir do marco central de melhor infraestrutura disponível.
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Vtu é o valor do metro quadrado do terreno da unidade imobiliária com o uso urbano, obtido pelos valores médios do metro
quadrado dos terrenos dos imóveis particulares de uso, constante no cadastro de imóveis da SEMADUR: comercial; fins
essenciais; industrial; misto; religioso; residencial; serviços; territorial, na Macrozona 3.

Vtu é o valor do metro quadrado do terreno da unidade imobiliária com o uso urbano, obtido pelos valores médios do metro
quadrado dos terrenos dos imóveis particulares de uso, constante no cadastro de imóveis da SEMADUR: comercial; fins
essenciais; industrial; misto; religioso; residencial; serviços; territorial, na Macrozona 3.

O VTU para fins de OOAUS é de R$ 40,92 o metro quadrado, tomando 
como base a Macrozona 3.

Fonte: Cadastro de Imóveis 2019 ‐ SEMADUR

Voaus = A (Vtu – Vtr) x (P/100) x (Fdcs)

Tabela 2 – Valor (R$) Médio do Metro Quadrado na Macrozona 3 por Categoria de Uso,

para aplicação da OOAUS. 

Uso do Imóvel
Soma de Área do 

Terreno (M²)
Soma do Valor de 

Avaliação (R$)
Média do Valor (R$) 

por M²
Comercial 782.248,98 76.717.472,72 98,07

Fins Essênciais 99.535,63 3.081.901,77 30,96

Industrial 4.585.780,85 201.092.900,43 43,85

Misto 3.335.730,57 69.072.174,46 20,71

Religioso 512.130,12 24.752.986,28 48,33

Residêncial 69.159.052,30 2.106.226.406,27 30,45

Serviços 2.334.262,25 95.472.030,70 40,90

Territorial 25.136.156,87 353.688.352,07 14,07

Total Geral 105.944.897,57 2.930.104.224,70 40,92

IMÓVEIS NA MACROZONA 3

Valor médio
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Vtr é o valor do metro quadrado do terreno da unidade imobiliária com o uso rural, de acordo com a Pauta de Valores
Imobiliários da Semadur para efeito de cobrança de Imposto Territorial Rural;
Vtr é o valor do metro quadrado do terreno da unidade imobiliária com o uso rural, de acordo com a Pauta de Valores
Imobiliários da Semadur para efeito de cobrança de Imposto Territorial Rural;

1 . Valor da terra na área rural do Município de Campo Grande;

Mapa 3 – Valor (R$) do Metro Quadrado para cobrança de ITR no Município de Campo Grande.

O valor de referência predominante no município
de Campo Grande é o de pastagem plantada (cor
verde), R$ 10.000,00 a hectare ou R$ 1,00 o metro
quadrado.
Os demais valores de referência são de R$
13.000,00 a hectare ou R$ 1,30 o metro quadrado
de lavoura de aptidão regular (Amarelo) e de R$
22.500,00 a hectare ou R$ 2,25 o metro quadrado
de lavoura de aptidão boa (Vermelho).

Fonte: Imposto Territorial Rural – ITR – Semadur – Elaboração Planurb.

Voaus = A (Vtu – Vtr) x (P/100) x (Fdcs)



11/2019

23

Vtr é o valor do metro quadrado do terreno da unidade imobiliária com o uso rural, de acordo com a Pauta de Valores
Imobiliários da Semadur para efeito de cobrança de Imposto Territorial Rural;
Vtr é o valor do metro quadrado do terreno da unidade imobiliária com o uso rural, de acordo com a Pauta de Valores
Imobiliários da Semadur para efeito de cobrança de Imposto Territorial Rural;

2. Valor da terra na Zona de Expansão Urbana – ZEU

Mapa 4 – Valor (R$) do Metro Quadrado para cobrança de ITR no Zona de Expansão Urbana.

Fonte: Imposto Territorial Rural – ITR – Semadur – Elaboração Planurb.
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1 ‐ O valor de referência predominante na Zona de Expansão Urbana ‐ ZEU é o de lavoura de
aptidão boa, de R$ 22.500,00 a hectare ou R$ 2,25 o metro quadrado.

VOAUS = (A x (VTu – VTr)) x (P/100) x (Fdcs)

ÁREA (m²) VO (R$)

10.000,00 386.718,61

50.000,00 1.933.593,07

100.000,00 3.867.186,14

200.000,00 7.734.372,27

VOAUS = A (R$ 40,92 – RS 2,25) x (1) x (1) = A (R$ 38,67)
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VOAUS = (450.000 X R$ 38,67) X (0,35) = R$ 6.090.525

Uma Gleba Localizada em Área de Aptidão
Boa de 45 hectare e Arco de Influência 2 = 0,35:

VOAUS = A (R$ 40,92 – RS 2,25) x (1) x (0,35) = A (R$ 38,67) x (1) x (0,35)
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2 ‐ Valor da Outorga na área de lavoura de aptidão regular, de R$ 10.000,00 a hectare ou R$ 1,00
o metro quadrado

Voaus = (A x (VTu – VTr)) x (P/100) x (Fdcs)

ÁREA (m²) Voaus (R$)

10.000,00 396.200,00

50.000,00 1.981.000,00

100.000,00 3.962.000,00

200.000,00 7.924.000,00

VOAUS = A (R$ 40,92 – RS 1,00) x (1) x (1) = A (R$ 39,92) x (1) x (1)
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VOAUS = (152.854 X R$ 39,92) X (0,60) = R$ 3.661.159,00

Uma Gleba Localizada em Área de Aptidão
Regular de 15,28 hectare, Arco de Influência 3 = 0,60:

VOAUS = A (R$ 40,92 – RS 1,00) x (1) x (0,60) = A (R$ R$ 39,92) x (1) x (0,60)



11/2019

28

3 ‐ Valor da Outorga na área de lavoura de aptidão regular, de R$ 10.000,00 a hectare ou R$ 1,00 o
metro quadrado

ÁREA (m²) VO (R$)

10.000,00 396.200,00

50.000,00 1.981.000,00

100.000,00 3.962.000,00

200.000,00 7.924.000,00

Voaus = (A x (VTu – VTr)) x (P/100) x (Fdcs)

VOAUS = A (R$ 40,92 – RS 1,00) x (1) x (1) = A (R$ 39,62) x (1) x (1)
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VOAUS = (139.084 X R$ 39,92) X (0,85) = R$ 4.719.398,288 

Uma Gleba Localizada em Área de Aptidão
Regular de 6,95 hectare, Arco de Influência 0,85:

VOAUS = A (R$ 40,92 – RS 1,00) x (1) x (0,85) = A (R$ R$ 39,92) x (1) x (0,85)
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