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AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA REGULAMENTAÇÃODA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OODC 
 

DATA: 3 DE MARÇO DE 2020 
 

LOCAL: Auditório da Planurb – Rua Hélio Castro Maia, 279, Jardim Paulista 
 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

PERGUNTAS APRESENTADAS POR ESCRITO 

Bruno Viana, HVM: “Após a solicitação à 
Planurb da OODC, qual o prazo previsto 
para a emissão da certidão/termo?”. 

Vera responde que para a primeira análise é dado o prazo de 30 (trinta dias) e para 
a emissão do certificado são 10 (dez) dias. 

Bruno HVM questiona se o prazo é em 
dias corridos ou em dias úteis. 

Vera responde que há em vigência uma lei complementar que dispõe sobre a 
contagem processual em dias úteis em procedimentos administrativos, perante a 
administração pública municipal 

Bruno Viana, HVM: “Para o uso do Índice 
de Elevação e Recuo (Anexo 8.2), na 
coluna da outorga, será necessário uma 
quantidade mínima de aquisição da 
OODC?”. 

Vera responde que não é necessário, dando o seguinte exemplo: “se você comprar 
0,1%, já é necessário utilizar a outra coluna do IE. Comprou a OODC, altera o 
cálculo do IE”. Complementando, a Sra. Berenice lembrou os presentes que a 
compra da OODC não precisa ser integral, podendo ser em partes. 

Ellen Travasso: “Inciso VI, art 8º - 
Sugestão de alterar o texto para o 
recebimento da COODC”. 

Vera comenta que a sigla COODC significa Certificado da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir. A Sra. Berenice analisa a sugestão e comenta que realmente 
havia uma falha na minuta, sendo a sugestão acatada. 

José Carlos da Silva Junior, Semadur: 
“Qual a previsão de arrecadação para o 
FMDU do modelo atual e do modelo a ser 
implantado, considerando a mesma 
perspectiva de crescimento?”. 

Vera responde que não existe o instrumento OODC instituído em Campo Grande até 
a presente data, e que começará a existir no momento que for aprovado esta 
legislação. A Sra. Berenice complementa relembrando que a OODC é um 
instrumento novo, previsto no Estatuto da Cidade, e que Campo Grande ainda não 
tinha regulamentado, portanto hoje não existe, destaca que a OODC não é um 
instrumento meramente arrecadatório, não sendo previsto, concebido no Estatuto da 
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Cidade para ser um instrumento arrecadatório. A OODC não é um imposto, muito 
menos visa a arrecadação. A OODC é uma exceção dentro da regra estabelecida de 
ordenamento e uso de ocupação do solo, e as pessoas irão buscar esse instrumento 
se for de interesse, não sendo obrigado a utilizar o presente instrumento. A OODC é 
uma possibilidade que está sendo aberta para que possam utilizar além do 
coeficiente de aproveitamento básico, até o limite do coeficiente de aproveitamento 
máximo”. 

Bruno Viana, HVM: “A Prefeitura Municipal 
de Campo Grande tem um saldo de direito 
de construir, no sentido de que poderá, em 
algum momento acabar?” 

João Augusto responde que não existe esse saldo, que talvez o questionador tenha 
se confundido com as experiências do Rio de Janeiro e de São Paulo. No caso de 
Campo Grande, cada terreno possui seu potencial, então se você possui um terreno 
que o potencial de CA mínimo é 4 e pode chegar a 6, é isso que você pode comprar 
a qualquer momento, não possuindo prazo ou tempo para cessar esse direito. 

Rutênio Cristaldo, Semadur: “Entendo 
que a outorga é uma ação de exceção, 
uma forma de compensação do direito de 
um sobre os demais. Vejo que não é justo, 
criar critérios complexos e segregatórios 
para determinar o valor da outorga. Como 
fica a situação se houver uma explosão de 
solicitações de outorgas? Qual o critério 
que será adotado para o 
contingenciamento?” 

Fábio responde que na realidade não existe uma questão discriminatória, 
comentando que é utilizada como base o conceito da capacidade de suporte, que foi 
utilizado na elaboração do PDDUA, exemplifica, mencionando que em 10 (dez) anos 
iremos ganhar 120.000 (cento e vinte mil) pessoas. Isso em custo de infraestrutura 
urbana dá em torno de 5 (cinco) bilhões de reais. Podemos dar o seguinte exemplo, 
meu filho completou 18 (dezoito) anos e ele irá começar a faculdade. Eu tenho 3 
(três) carros na garagem, eu irei comprar um carro novo ou utilizarei o que tenho na 
garagem? Isso nós chamamos de custo de oportunidade. O custo de oportunidade é 
maior à medida que você tem maior capacidade de suporte. Utilizando esse conceito 
que foi estabelecido o Fator Infraestrutura Disponível e Densidade. O Sr. Fábio 
concluiu que ele não pode ser considerado discriminatório, pois parte do princípio da 
capacidade de suporte, conforme exemplificado anteriormente. Campo Grande 
possui uma densidade habitacional muito baixa, 21,9hab/ha, e sendo considerada 
viável economicamente a partir de 45hab/ha. A partir do PDDUA o coeficiente de 
aproveitamento foi concedido para a cidade toda, diferente de antes que era 
concedido somente na região central, portanto não podendo ser classificada como 
discriminatória, pois abrange toda a cidade, dando maior justiça e maior potencial 
construtivo. Com relação a segunda parte da pergunta do Sr. Rutênio, o Sr. Fábio 
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comenta que não há a possibilidade de haver um surto de solicitações de outorgas. 
O perímetro atual de Campo Grande cabe dois milhões de habitantes, o que ocorrerá 
somente no ano de 2100, sem levar em consideração que pelos estudos no ano de 
2050 haverá uma queda populacional. Campo Grande possui um caminho muito 
longo pela frente, possuindo muitos vazios urbanos, quase 40% (quarenta por 
cento), sendo mais de 25% (vinte e cinco por cento) em área que já possui 
infraestrutura. A ideia do PDDUA é incentivar que se ocupe os lugares que já 
possuem infraestrutura, pois cada vez que a cidade espraiar mais, as pessoas irão 
continuar morando longe dos serviços básicos. A questão da OODC é interessante, 
pois a outorga é uma recuperação. Vamos usar o seguinte exemplo: um terreno que 
é cobrado R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) de IPTU, se for construído um prédio 
com 100 (cem) unidades na Região Urbana do Centro. Vale lembrar que a Região 
Urbana do Centro perdeu 11 (onze) mil habitantes, isso em termo de infraestrutura 
urbana é uma arrecadação de IPTU por ano. Então, se esse edifício com 100 (cem) 
unidades existir, podemos concluir que: primeiro, irá ganhar com ISS e segundo, irá 
aumentar a quantidade de contribuintes do IPTU, onde se tinha uma quantidade 
menor. Sem considerar a outorga, podemos observar o ganho da cidade ao 
incentivar o adensamento da cidade”. 

Yuri Yamaura, Secovi: “Sugestão – retirar 
do inciso IV do art. 10 os termos condições 
de pagamento”. 

Berenice agradece a sugestão e informa que será avaliada e caso seja pertinente, 
sem alterar o contexto, a sugestão será acatada. 

Bruno Viana, HVM: “Além da Planurb, 
quais outros órgãos participarão da 
emissão da OODC (Sectur, Semadur, 
Sisep etc.)? Considerando condomínio 
vertical”. 

João Augusto responde que durante a emissão a responsável é a Planurb e 
esclarece que a Semadur atuará no momento que o empreendedor entrar com um 
processo, a secretaria irá analisar os índices urbanísticos e caso não esteja 
atendendo, será solicitado para atender os índices urbanísticos ou apresentar o 
Certificado da Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

Paulo Ranieri: “Como os valores venais e 
de IPTU são de conhecimento público, 
porquê quando da montagem da 
documentação para protocolar a aquisição 

Fábio responde que o raciocínio está correto, pois o empreendedor irá protocolar a 
documentação com o valor, tendo em vista que o valor do IPTU é de conhecimento 
de todos, um parâmetro transparente. 
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de outorga onerosa o requerente não pode 
anexar tais informações com documentos 
fornecidos pela Semadur? Assim evitaria 
que a Planurb solicite a Semadur tal 
informação e o processo ficaria com mais 
celeridade”. 
Giovana Sbaraini, arquiteta e urbanista: 
“Sobre os descontos graduais, o objetivo 
seria o incentivo ao adensamento? Com 
relação as isenções, quais critérios foram 
utilizados?”. 

Fábio comenta que em 2019 os técnicos participaram de um encontro em Brasília, e 
as cidades participantes já trabalham com a outorga onerosa do direito de construir. 
Citou o exemplo do município de Campinas, que aplicou a cobrança gradual quando 
implementou o instrumento. Relembrou aos presentes sobre as isenções 
estabelecidas na minuta, sendo um incentivo a ocupação noturna na Zona Urbana 1 
e nas Zonas de Centralidades. A Sra. Vera complementa informando que o incentivo 
para os empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS); instituições de 
ensino superior; cinemas; centros de convenção e teatros é compatível para a 
utilização dessas áreas que atualmente são subutilizadas durante o período noturno. 
A Sra. Berenice relembra que esse incentivo potencializa todo o trabalho realizado 
no Reviva Campo Grande, pois quando há a diversificação de usos, principalmente 
no período noturno ou em períodos não convencionais, há a potencialização dos 
recursos investidos. 

Giovana utiliza-se da réplica: “Eu não 
entendi a graduação estabelecida, pois se 
é uma prática utilizada em outros lugares 
que já estão trabalhando com a outorga, 
mas qual é o fundamento desses 
incentivos? É um incentivo de 
adensamento?” 

Fábio responde que as outras cidades que regulamentaram esse instrumento 
adotaram o incentivo gradual, e a relatoria do CMDU achou interessante adotar em 
Campo Grande, pois quando se estabelece uma lei, é importante que esse primeiro 
impacto seja minimizado até que ele possa se ajustar, para nós o mais importante, 
hoje, é a ocupação desses lugares que já possuem infraestrutura 

Caio, Semadur: “Haverá mudança da 
outorga onerosa para os casos em que 
excede a taxa de ocupação? Essa 
regulamentação é somente para os casos 

Vera relembra que a OODC é apenas para o coeficiente de aproveitamento, e que a 
contrapartida financeira, que é ligada à taxa de ocupação, será objeto da revisão da 
LOUOS. A Sra. Berenice também relembra que a contrapartida financeira está em 
vigência, pois o excedente da taxa de ocupação possui previsão na LOUOS e 
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em que haverá excedente do coeficiente de 
aproveitamento?” 

comenta que são dois instrumentos distintos. O Sr. João Augusto comenta que 
algumas pessoas vão à Semadur e questionam se podem adquirir índice de 
elevação. Enfatiza que não é possível comprar índice de elevação, mas 
indiretamente quando você adquire o coeficiente de aproveitamento, 
automaticamente é alterado o índice de elevação, de acordo com as tabelas 
vigentes. 

Fernando Leite, Engepar: “1 – o 
empreendimento poderá propor para ele 
próprio executar as obras externas de 
infraestrutura? Ex: asfalto para chegar ao 
empreendimento. 2 – como se classifica a 
HIS? MCMV? No caso para isenção”. 

Fábio responde dizendo que poderão ser executadas obras dentro da estrutura 
apresentada anteriormente. Com relação a segunda pergunta, a HIS citada na 
minuta é a mesma das existentes no mercado atualmente. 

Fernando utiliza-se da réplica: “A questão 
é a seguinte: foi dito que o empreendedor 
poderá efetuar alguma obra como 
pagamento da outorga onerosa. Então 
caso o empreendimento necessite de um 
asfalto, na frente do empreendimento, que 
é uma obra externa, eu não posso propor 
executar essa obra?” 

Vera responde que as obras que poderão ser efetuadas são aquelas intervenções 
listadas no art. 158 do PDDUA e que já estejam com projeto na SISEP. Caso o 
empreendimento venha a se localizar lindeiro a alguns desses projetos, poderá ser 
aceito. Esse tipo de obra que está em sugestão (asfalto) constitui uma exigência 
legal para o empreendimento, mesmo que não seja realizada a compra da OODC, 
pois no momento que o empreendedor solicitar a GDU ou apresentar o EIV/RIV, será 
exigido que o acesso seja pavimentado, por exemplo. A proposta do questionante 
não está correta, pois não é possível utilizar a benfeitoria exigida para o 
empreendimento como pagamento, ou parte dele, para comprar um aumento no 
coeficiente de aproveitamento. 

Fernando solicita mais informações sobre 
o HIS. 

Berenice informa que sobre o HIS poderá ser qualquer programa de HIS do governo 
federal. 

Paulo Ranieri: “Onde encontraremos os 
valores da média da macrozona? Está 
disponível no site? Se sim, onde?”. 

Fábio responde que ainda não está disponível, que será disponibilizado no sítio no 
momento que o projeto de lei for aprovado. A Sra. Vera complementa informando 
que será disponibilizado no site da Planurb e será atualizado anualmente, sempre 
que houver atualização dos valores do IPTU. 

Elias, Semadur: “1 – ‘Fid’ será constante 
por quanto tempo? 2 – o uso não foi levado 

Fábio começa respondendo à pergunta 3, afirmando que uma vez que o “Fid” leva 
em consideração a densidade média ideal que é 45hab/ha, existe uma relação 
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em conta. Por quê? 3 – as densidades 
líquidas e desejadas não foram levadas em 
conta? Por quê?”. 

definida na época da revisão do PDDUA na Z1, Z2 e Z3, estabelecendo que o “Fid”, 
foi determinado a partir da infraestrutura existente, ele continuará constante por um 
tempo, justamente por conta da densidade populacional, que ainda é muito pequena 
para se ter uma alteração em curto espaço de tempo, sendo que a previsão para 
alteração do “Fid” se dará na próxima revisão do PDDUA. A Sra. Vera complementa 
que o PDDUA prevê que todos os instrumentos serão monitorados anualmente, 
portanto, se antes da revisão do Plano Diretor for necessário será revisto. Com 
relação ao item 2 da pergunta, o Sr. Fábio comenta que foram considerados os 
usos, pois dentro da análise de multicritérios para determinação de Z1, Z2 e Z3, a 
capacidade de suporte foi extraída da condição social, envolvendo também as 
questões econômicas, se havia comércios, serviços, indústrias dentro da 
determinação da capacidade de suporte para o zoneamento. 

Elias, Semadur utiliza-se da réplica: fala 
que é um privilégio estar trocando ideia a 
respeito desses temas. Nós estávamos 
trocando uma ideia ali no canto, com o 
pessoal da Semadur, ainda em que pese 
os fatos dos esclarecimentos relativos à 
taxa de ocupação, de fato a área ocupada 
relativo aquele instrumento que temos hoje, 
ainda temos dúvidas. Porque o cálculo do 
coeficiente de aproveitamento ele não 
indica verticalização necessariamente. O 
coeficiente de aproveitamento é 
simplesmente uma relação entre a área 
construída e a área do terreno. Se 
aumentarmos a área construída, como 
prevê hoje a nossa lei em vigor, 
aumentaremos o coeficiente de 
aproveitamento. Eu não li o texto todo da 

Fábio responde contextualizando sobre quando foi estudado a questão da ocupação 
do centro, a redução da população foi de 11 (onze) mil, mas se não tivessem os 
prédios residenciais sido instalados, a perda seria muito maior. Então constatou-se 
que onde se deu o coeficiente, a ocupação maior foi de edifícios residenciais. E 
desses residenciais, que ocuparam até o coeficiente 6 (seis), apenas 1 (um) por 
cento utilizou coeficiente entre 4 (quatro) e 6 (seis) tendo sido responsável por quase 
metade da arrecadação total do IPTU da região central. Então a constatação de que 
o coeficiente de aproveitamento ele melhora a condição de se ocupar com 
residências, ele foi feito através de um estudo que comprovou que isso acontecia no 
momento que nós dávamos coeficiente. Independente, de incentivar residência ou 
não, o estudo para aplicação da OODC, prevê a isenção do pagamento da OODC 
para os empreendimentos de habitação de interesse social, como forma de incentivar 
o adensamento populacional na Z1. O Sr. João Augusto, a título de elucidação, 
esclarece que existe 4 (quatro) tipos de instrumentos, hoje estamos tratando de um 
deles, que é a outorga onerosa do direito de construir. Temos também a outorga 
onerosa de alteração do uso do solo; transferência do direito de construir e temos 
ainda outro instrumento que não é uma outorga, que se chama contrapartida 
financeira. A diferença básica entre a contrapartida financeira e a outorga onerosa, é 
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minuta. Estava conversando com o pessoal 
ali atrás, mas se na lei não vier claro isso 
que foi explicado, teremos dúvidas. Se a lei 
não indicar que uma coisa não influencia 
na outra, ou seja, a outorga onerosa é 
relativamente a contrapartida financeira, 
teremos problemas, ou uma bitributação.  
O coeficiente de aproveitamento é área 
construída sobre a área do terreno, é uma 
mera relação, ela não diz respeito a 
verticalização. A verticalização é expressa 
no IE que é o índice de elevação, correto!  
Então toda vez que em algumas regiões da 
cidade podemos aumentar a taxa de 
ocupação de 50 (cinquenta) para 60% 
(sessenta) por cento, em outros locais até 
70% (setenta) por cento, vai aumentar a 
área construída, e ao fazer essa divisão 
pela área do terreno, teremos um aumento 
do coeficiente de aproveitamento. Claro 
que, não necessariamente, atingindo o 
coeficiente máximo, nem partir da qual será 
cobrada a OODC, mas isso existe. Então 
nós poderemos ter duas situações, ou a 
aplicação de dois instrumentos. O cidadão 
vai aumentar a área ocupada de 50 para 
60% e vai verticalizar. Eu acho que vale a 
pena uma reflexão, poderá exigir isso 
depois da Semadur. Pergunta também 
sobre o uso, eu não me referi a análise do 

que um trata exclusivamente da taxa de ocupação, independente, de ter ou não 
outorga e se dá em situação que se tenha o mínimo de infraestrutura básica no 
terreno, neste caso pode pedir uma contrapartida, quando a taxa de ocupação, por 
exemplo, de 50% (cinquenta por cento) posso chegar a 60% (sessenta por cento), 
independente de se fazer outorga ou não. Ao contrário, nós não tínhamos esse 
instrumento novo ainda em uso, mas temos um instrumento que é “primo dele” que é 
a transferência do direto de construir que já foi executado, temos uma experiência 
onde foi comprado “CA” (coeficiente de aproveitamento), acho que era 3 (três) e foi à 
6 (seis) e a taxa de ocupação não alterou, então o simples fato de eu usar mais “CA”, 
mais coeficiente ou verticalizar mais, não está diretamente relacionado com a área 
ocupada. 
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uso estabelecido na localidade, naquele 
bairro, na região. Eu me refiro ao uso do 
empreendimento. Por exemplo, nós temos 
a região central de Campo Grande. O 
Fábio comentou com muita propriedade 
que perdeu população e vai perder mais 
ainda, em tese. Então, pelo raciocínio de 
planejamento, nós teríamos que incentivar 
o uso residencial. Ao incentivarmos o uso 
residencial, nós na outorga onerosa, pelo 
contrário, não temos nenhum instrumento 
que fale empreendedor invista no uso 
residencial na área central que tem toda a 
infraestrutura e está perdendo população, 
ao contrário nós vamos cobrar dele para 
ele fazer o que o planejamento diz que é 
importante para a cidade, ou seja densificar 
a região central de Campo Grande. Então 
na fórmula não existe um fator de uso, por 
exemplo, se for um uso residencial, zero 
qualquer coisa, diminuindo o valor da 
outorga, se for um uso comercial, alguma 
coisa, aumentando o valor da outorga, 
porque não há interesse em pôr mais 
comércios lá dentro, verticalizado, porque 
ele só vai utilizar durante o dia e a noite 
não. A pergunta é nesse particular no uso 
do empreendimento, não da região. 
Valéria, Secovi: “Poderia repetir a 
apresentação dos cálculos e exemplos de 

Fabio explica sobre a fórmula da macrozona MZI na Zona Z2: um terreno de 
1.325m², o valor desse terreno é de R$ 600.565,00 e a área do coeficiente básico 
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utilização da OODC?”. permitido onde multiplico a área do terreno pelo coeficiente 3 que é o coeficiente 
básico, que posso utilizar, o resultado será 3.975 metros quadrados que posso 
utilizar sem ônus. A área pretendida é 6.625m² e o “Fid” é 250, tenho a metragem 
adicional que pretendo 2.650m², a quantidade de coeficiente que eu vou comprar 
com isso é 2 e o valor é R$ 300.282,52. 

PERGUNTAS APRESENTADAS ORALMENTE 
Elias, Semadur: A outorga onerosa é uma 
prestação pecuniária obrigatória, atingiu os 
elementos previstos na norma tem que 
pagar, correto? 

Vera responde que somente se for solicitado pelo empreendedor. 

Elias, Semadur, faz a réplica e argumenta 
que ele pede porque quando vai aumentar o 
coeficiente de aproveitamento, irá aumentar 
de 4 (quatro) para 5 (cinco), em tese ele é 
obrigado a pagar, não existe isenções nestes 
casos, poderia até existir inicialmente, mas 
tem que pagar. 

Vera responde que existem as isenções previstas que são para a HIS, cinema ou 
teatro e universidades na Zona 1 e nas centralidades. 

Gustavo Shiota, Acomassul: Se reporta a 
pergunta do Sr. Fernando Leite, sobre a 
infraestrutura, porque ela não pode ser 
descontada no cálculo da outorga. Já que é 
uma infraestrutura que está sendo feita para 
a cidade e não diretamente para o 
empreendedor que está colocando asfalto 
num bairro onde não tem, isso vai gerar todo 
um desenvolvimento naquela região, ou 
daquele trecho, consequentemente ele pode 
gerar outros benefícios? Então, será que 
poderia ser revisada essa questão e 
considerar a infraestrutura como desconto 

Berenice responde por partes, primeiro: quando vai empreender, fazer um 
loteamento, um multiresidencial ou um condomínio, você já tem obrigações que 
estão previstas na lei de ordenamento do uso e da ocupação do solo com relação 
às infraestruturas exigidas para cada grupo de empreendimento ou de atividade. 
Quando a gente observa na OODC, quando abre a possibilidade de ao invés do 
empreendedor depositar no Fundo o valor da outorga, ele poder substituir isso por 
equivalência, contrapartida financeira ou poder substituir por investimento em 
obras, no todo ou em parte, por aquisição ou por reserva de imóveis de interesse 
público. É necessário haver interesse mútuo entre o poder público e o 
empreendedor. Então a possibilidade que o Fernando expôs aqui, pode ser de 
interesse mútuo entre o empreendedor e o poder público e pode não ser, vai 
depender de cada caso. 
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para a outorga onerosa? 
Gustavo Shiota, fala que a obrigatoriedade 
de asfaltar a cidade é da Prefeitura, porque 
então não teria interesse de criar uma 
infraestrutura de asfalto, de rede de 
drenagem e esgoto da Prefeitura. Entendo 
que existe um planejamento, por isso que 
você está dizendo que é preciso encontrar a 
vontade da Prefeitura e do empreendedor, 
mas se existe uma via pública, existe os 
terrenos, ou seja uma infrafraestrutura que 
não está completa e o empreendedor vai 
colocar essa infraestrutura, porque isso não 
pode ser um benefício, um incentivo para o 
empreendedor para poder descontar na 
outorga e valorizar toda a região como um 
todo. Por isso a insistência ainda, pois 
estamos investindo na região, estamos 
investindo na cidade, inclusive criando uma 
infraestrutura, vamos reconsiderar isso? 

Berenice esclarece dizendo que ocorre que nem sempre a prioridade do poder 
público vai ser a mesma prioridade do empreendedor. 

Gustavo Shiota, insiste dizendo que não é 
prioridade do empreendedor. Entendo que é 
exatamente a questão da obrigatoriedade, 
como por exemplo, para ser ter um 
financiamento tem que ter a infraestrutura 
básica, mas a infraestrutura está 
beneficiando a cidade o bairro e a região. 
 

Berenice informa que sugestão foi recebida e será estudada 

Bruno, HVM pergunta sobre o processo da 
outorga onerosa, no site da Planurb, 

Vera Bacchi responde que para a outorga onerosa do direito de construir se o 
empreendimento não se enquadrar em GDU ou EIV não será necessário, apenas o 
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acessamos há um mês atrás e lá mostrava 
os itens que caracterizam o pedido da GDU 
(Guia de Diretrizes Urbanísticas), exemplo: lá 
tinha 20 (vinte) mil metros quadrados, 
precisaria de GDU, 100 (cem) unidades, 
tinha alguns pontos e um deles era outorga 
onerosa, e, lendo o material, o manual dava 
para entender que se você tivesse a outorga 
onerosa, mesmo que você não se 
enquadrasse em nenhum dos outros itens, 
seja pela quantidade de vagas, precisaria 
pedir a GDU para solicitar a outorga onerosa 
do direito de construir. A minha pergunta é 
essa, se isso ainda se mantém e como que 
ficou? 

processo da outorga. 

 

 


