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AUDIÊNCIA PÚBLICA 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO – OOAUS 

 
DATA: 5 de março de 2020 
LOCAL: Auditório da Planurb – Rua Hélio Castro Maia, 279, Jardim Paulista 
 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

PERGUNTAS APRESENTADAS POR ESCRITO 

João Araújo (SINDIMÓVEIS/MS): pode fazer 
loteamento em qualquer área da ZEU? 

Arlindo Murilo Moniz (CMDU) respondeu que não pode, porque o zoneamento serve para racionalizar 
os recursos públicos. Explicou que se racionalizam os recursos públicos limitando esses acessos de 
acordo com o que está implementado. Essas zonas, para efeito de racionalização de recursos 
públicos de infraestrutura, somente serão permitidas se houver a continuidade do arruamento da 
malha viária. Se tiver uma área anterior a sua que limita o acesso viário da sua área você não pode 
fazer o loteamento. Observou que o principal é não criar os vazios urbanos, uma vez que, Campo 
Grande tem imensos vazios urbanos com toda infraestrutura implantada e esses vazios precisam ser 
ocupados em razão da racionalização de recursos públicos, para que, só então, depois de 
implementada e adensada essa área é que será permitido buscar novas áreas. 

João Marcos (PROTERRA): no exemplo que 
mencionou das áreas mais próximas do marco zero 
o fator distância ao invés de beneficiar se manteve 
com fator 1. Não está equivocado? 
 

Fábio Nogueira da Silva (PLANURB) não entendendo a pergunta pediu explicações. 

João Marcos (PROTERRA) explicou: com relação 
a aplicação da fórmula, quando você introduziu essa 
variável, distância, eu entendi que a proximidade de 
um determinado imóvel do marco zero beneficiaria e 
beneficiar não seria aplicação do fator 1, aí você 
mantém só a diferença entre o valor do Imposto 
Territorial Rural (ITR) menos o valor da média 
urbana. Então isso não beneficia, teria que aplicar 
um fator de redução, nesses casos. 

Fábio Nogueira da Silva (PLANURB) afirmou que foi aplicado. Observou que a primeira área 
apresentada 450.000m2 está sendo cobrado 35% do valor de outorga do valor de um, então 
beneficiou, a partir do marco que nós estabelecemos, se por exemplo, a distância de 6 a 8 km aquele 
da Vila Nasser, está cobrando 35% do valor e se fosse cobrar o valor total seria R$ 17 .000.000,00, ali 
ele vai pagar R$ 6.000.000,00, reduziu 65%. De imediato o senhor Fábio Nogueira da Silva 
(PLANURB) apresentou a fórmula VOAUS = (450.000m2 X R$ 38,67) = 17.401.500 X 0,35 (Fator 
distância)= R$ 6.090.525, 00 ou seja 65% menor. O senhor Fábio Nogueira da Silva (PLANURB) 
observou que o fator distância 0,35 fica 6 a 8 km do marco da infraestrutura que fica no Clube 
Libanês. A senhora Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) esclareceu que pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA) o marco zero foi incluído como um 
dos legendários. O marco zero fica na junção dos córregos Prosa e Segredo, onde tem o monumento 
do Carro de Boi, em frente ao Horto Florestal. Em momento nenhum estamos mudando o marco zero 
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da cidade, pegamos apenas um ponto referencial do centro da cidade onde a infraestrutura disponível 
é a maior que temos e partimos dali para delimitar os arcos apresentados no mapa. 

Jonas Batista: por que não se restringe a área 
vendável excluindo-se as áreas públicas e verdes? 

Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) respondeu explicando porque a área total que será 
analisada está toda na Zona de Expansão Urbana. Não temos como separar o que será área pública 
para poder fazer o cálculo antes de aprovar um loteamento. O cálculo é feito da área como um todo, 
então se a sua área for uma área muito grande, ela pode ser desmembrada e você faz o loteamento 
de uma parte dela e depois faz da outra parte. Na réplica o senhor Jonas Batista observou: na média 
dos empreendimentos feitos no Brasil como um todo tem 42% a 55% de área vendável nos 
empreendimentos, então poderia ter algo por volta de 50%, pegar o máximo que consegue de área 
vendável para considerar como VTU. O senhor Fábio Nogueira da Silva (PLANURB) esclareceu que a 
área pública foi tirada. Pontuou que a diferença da área rural para a área urbana é pegar todo o valor 
pago de ITR, a área que você vai produzir, e com a área urbana também. O valor da terra rural é 
estabelecido pela produtividade da terra. Para se estabelecer o valor temos que utilizar uma 
parâmetro oficial, a SEMADUR tem uma pauta. O senhor Arlindo Murilo Muniz (CMDU) esclareceu 
que para chegar ao valor, para efeito de cálculo, foi eleito como critério mais transparente e aferível 
possível. Foram utilizados os valores de pauta, tanto da área rural como do IPTU, a base de cálculo, 
mas é para efeito de cálculo e não de valorização efetiva. Porque senão chegaria ao absurdo de 
deixar um critério subjetivo para aferição de área e demandaria a prefeitura para fazer avaliação da 
sua área. O que está utilizando é o valor da pauta do seu ITR. Não está utilizando o critério de 
avaliação real, está utilizando o critério de avaliação de pauta, para efeito de cálculo, porque se 
consegue nesses critérios ter a maior transparência e menor subjetividade. Na tréplica o senhor Jonas 
Batista pontuou que inviabiliza para o proprietário rural pagar uma outorga sobre a área total, tem que 
ser sobre a área vendável. A senhora Vera Cristina Galvão Bacchi (Planurb) agradeceu a sugestão do 
senhor Jonas Batista informando que será estudada. 

Valéria Gabas (SECOVI): a aplicação da outorga 
de alteração do uso do solo na ZEU não poderá 
provocar a criação de vazios urbanos no município? 

Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) respondeu citando que um dos itens do art. 16 do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA) diz que precisa 
necessariamente ou obrigatoriamente que tenha uma continuidade da malha viária urbana, esse é um 
dos itens que será analisado no processo da OOAUS, considerando que tem que dar continuidade a 
malha viária urbana, os vazios não serão criados 

Ossana (SINDUSCON): O processo da Outorga 
Onerosa de Alteração do Uso do Solo deverá ser 
efetuado em qual etapa? Antes do alvará? Antes do 
Habite-se? Será condicionado a alguma licença? 
LP, LI ou LO?  

Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) respondeu explicando que o requerente vai dar entrada na 
PLANURB com a solicitação da OOAUS, e um dos documentos exigidos é o Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) e, após analisado e verificado que esse empreendimento tem condições de ser 
viabilizado pela OOAUS será informado ao requerente o valor que ele terá que pagar. Caso ele 
concorde, a prefeitura, PLANURB e SEMADUR, farão uma minuta de um projeto de lei que será 
encaminhado à Câmara Municipal para que se altere o perímetro urbano, porque se não alterar o 
perímetro não tem como aprovar o loteamento, a área tem que ser incorporada ao perímetro urbano. 
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Após aprovada a alteração do perímetro urbano, quando o profissional for dar entrada com o processo 
na SEMADUR, ele terá que apresentar a quitação da OOAUS junto com todos os outros documentos 
referentes a aprovação do loteamento. No caso dos empreendimentos na área urbana que querem 
fazer a alteração do uso, será na hora do alvará de construção.  

Jonas Batista: quanto a área destinada a 
loteamentos sociais ser isenta?  

Fábio Nogueira da Silva (PLANRB) respondeu que a habitação de interesse social não será 
incentivada nessas áreas. A ideia é que a habitação de interesse social ocorra onde tenha 
infraestrutura. Sendo que a proposta da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 
(AMHASF) é fazer habitação de interesse social na Macrozona 2 e na Macrozona 1, uma vez que 
onera muito para o poder público colocar as pessoas distantes do seu trabalho, por isso não há 
incentivo de habitação de interesse social na Zona de Expansão Urbana. Na réplica o senhor Jonas 
Batista observou que a Caixa Econômica Federal quando disponibiliza recurso para construção de 
empreendimentos sociais, limita um valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) o m2 para o terreno dentro do 
empreendimento, ou seja, se você estiver em uma área mais central, onde custa R$ 80,00 (oitenta 
reais), R$ 100,00 (cem reais), R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), R$ 200,00 (duzentos reais) R$ 
300,00 (trezentos reais) o m2, inviabiliza empreendimentos sociais financiados pelo governo. A 
senhora Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) complementou que de acordo com o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA) na ZEU não é permitido a L 2, 
que é o loteamento social. O senhor Eneas José de Carvalho Netto (AMHASF) explicou que o terreno 
geralmente é utilizado pelo município, isso já é uma condicionante na instrução normativa do 
Programa Minha Casa Minha Vida para flexibilizar e atender todas as exigências de acordo com a 
habitação de interesse social. Na tréplica o senhor Jonas Batista pontuou que as empresas fazem 
também. O senhor Eneas José de Carvalho Netto (AMHASF) respondeu: ok, as empresas fazem 
também, mas elas vão na contramão do que está se estabelecendo, até por um contingenciamento de 
questão de ordem financeira do governo federal, tanto é que todos os empreendimentos aprovados 
dentro do município de Campo Grande foram aprovados em locais onde a infraestrutura já estava 
abastecida de tal maneira que a contrapartida financeira, por parte do Estado para atender essas 
infraestruturas, fosse a menor possível e o imóvel por parte da prefeitura já trazia todo esse aparato 
de infraestrutura externa com o objetivo de atender toda a normativa do Programa Minha Casa Minha 
Vida, tanto é que, no Brasil não há registro nesses últimos empreendimentos aprovados de áreas de 
proprietários de empresas privadas que gostariam de colocar o faixa 1 que lograram êxito na 
aprovação de acordo com os editais. Na verdade, ela vem já nessa esteira de aproveitamento dessa 
questão das infraestruturas para não haver essa limitação de 50% de tal maneira que não inviabiliza, 
utilizando justamente o patrimônio público dos Municípios, dos Estados ou da própria União, fazendo 
com que essa conta feche. A senhora Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) complementou 
informando que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA) 
está todo estruturado no adensamento do centro para a borda da cidade, porque é aonde tem a maior 
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infraestrutura.  
Letícia (MRV): para fins de viabilidade do 
empreendimento pode-se solicitar formalmente este 
cálculo tendo o mesmo, validade de pelo menos 2 
anos (tempo para se aprovar um loteamento 
pequeno)? 

Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) explicou que a partir do protocolo do processo solicitando a 
OOUAS, será analisado e a partir do momento que o processo for viabilizado, o empreendedor saberá 
o valor, sabendo o valor e concordando com o valor, será enviado um projeto de lei para a Câmara, 
aprovado o projeto de lei, volta para a PLANURB e o empreendedor deposita no Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (FMDU) e a seguir pode ser iniciado o processo de aprovação do 
loteamento na SEMADUR. Na réplica a senhora Letícia (MRV) perguntou: vai ser emitido um 
documento formal com o cálculo, esse documento tem validade? Sugestão da senhora Letícia (MRV): 
ter um tempo para analisar o valor calculado para calcular a minha viabilidade, meu estudo. A minha 
preocupação é que até eu concordar com o valor calculado, para só depois o processo ser 
encaminhado à Câmara, o IPTU poderá sofrer alteração de valor. A senhora Vera Cristina Galvão 
Bacchi (PLANURB) agradeceu a sugestão informando que será analisada.  

José Armando Amado perguntou se a Câmara 
demorar três anos para aprovar o meu projeto, meu 
dinheiro vai ser o mesmo valor, não corrige? Eu vou 
pagar mais ou aquele valor vai ficar preso ali, até a 
Câmara aprovar?  
 

Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) respondeu que, conforme a sugestão da senhora Letícia 
(MR V), será estudada e também será verificada a maneira de como proceder para ser incluída na 
minuta da lei com relação a isso. 

Paulo Ranieri (Engenheiro): existe alguma previsão 
para parcelamento de lotes menores (360, 250 etc.), 
para a Chácara das Mansões, que apesar de estar 
fora do perímetro de expansão urbana, já existe 
alguns serviços e população residente em 
crescimento? 

Enéas José de Carvalho Netto (AMHASF) respondeu informando que está sendo feito um 
levantamento topográfico na Chácara das Mansões com a utilização do dispositivo da Lei 
n.13.465/2017 que ampara toda a questão da parte fundiária, não envolvendo nada na questão da 
aprovação, ela não traz uma parametrização de quanto é o valor do m2, qual é a testada, se ela deve 
ter tanto ou não deve ter tanto, simplesmente existe uma situação de ocupação consolidada já 
abastecida por equipamento comunitário e por parte do município. Está sendo feito o cadastro das 
famílias e inclusive o georreferenciamento da área para fins de regularização fundiária. Na réplica o 
senhor Paulo Ranieri (ENGENHEIRO) perguntou quanto ao tamanho dos lotes? O senhor Eneas José 
de Carvalho Netto (AMHASF) respondeu que os tamanhos dos lotes variam de um para o outro. O 
que se tem que identificar é que, baseado na questão do georreferenciamento da área, estabelecer o 
lote e aprovar da maneira como está ocupado, consolidada a atual situação. Informou que foi 
trabalhada a questão da legislação, com uma comissão que envolve Procuradoria Geral do Município, 
SEMADUR, PLANURB, AGETRAN e SISEP, onde todos deliberam a favor da aprovação desse 
projeto trabalhando com o que é a exceção e não a regra, de acordo com o parcelamento de uso do 
solo. Sugestão do senhor Jonas Batista: que a avaliação da área rural seja feita no mínimo por dois 
avaliadores.  

Salim Cheade: essa outorga assim calculada me 
parece um valor de adiantamento por obras que 

Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) respondeu esclarecendo que a outorga é exatamente a 
mais-valia, porque hoje a terra é rural e com a OOAUS será urbana, então o pagamento dessa 
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nem existem ainda e sem pagar para implantação? outorga é para transformá-la de rural para urbana, não tem nada a ver com o valor da infraestrutura 
que será exigida para o loteamento. Na réplica o senhor Salim Cheade pontuou: só a outorga 
calculada já no momento da negociação fica um pouco a desejar no sentido do que será, como será, 
quais equipamentos públicos terão para que isso seja de fato, calculado e atendido por essa outorga. 
Senão só fica pela aprovação do projeto? É um valor que é estabelecido na hora da negociação como 
se fosse um mercado futuro ou só é mesmo para aprovação de que lá existirá um projeto urbano? A 
senhora Berenice Maria Jacob Domingues (PLANURB) respondeu esclarecendo que hoje uma área 
na ZEU, que é passível de enquadrar nos requisitos que estão contidos no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA) vieram ipsis litteris da Lei n. 
10.257/2001, que é o Estatuto da Cidade, até por uma alteração que o Estatuto sofreu, porque 
inicialmente não podia. Hoje não pode. A outorga é simplesmente a possibilidade que o poder público 
está dando ao empreendedor para transformar a área que está na ZEU que é rural, em urbana, para 
permitir que possa implantar um loteamento. Não é um pagamento que o empreendedor vai fazer 
para que o Executivo Municipal leve a infraestrutura, asfalto, água, energia, posto de saúde. É a 
possibilidade de o empreendedor implantar o loteamento. A senhora Berenice Maria Jacob 
Domingues (PLANURB) pontuou que na ZEU só poderão ser implantados grandes empreendimentos. 
A ZEU é uma área constituída como uma reserva para grandes empreendimentos (ginásios, 
poliesportivos, cemitério, aeroportos, presídios) são alguns empreendimentos cujas atividades não 
ficariam adequadamente instaladas na área urbana, porque poderia trazer conflitos de vizinhança. O 
parcelamento, modalidade loteamento, entrou por uma emenda que a câmara de vereadores fez, a 
partir dessa emenda e aprovado no Plano Diretor e tendo entrado em vigência é preciso 
regulamentar, mas para maior entendimento, o fato gerador da OOAUS, o que move a alteração de 
uso, é justamente a possibilidade de transformar uma área rural que está na ZEU em área urbana, é a 
permissão que se tem para fazer, o que hoje não se pode. Hoje não existe a possibilidade de 
implantar um loteamento na ZEU que esteja na área rural. Com a OOAUS e após o projeto de lei ter 
passado pela Câmara, porque a prefeitura, o Executivo não pode transformar sua área que é rural em 
zona urbana, isso quem pode são os vereadores, porque vai alterar o perímetro, voltando para a 
PLANURB o empreendedor paga e depois vai para a SEMADUR, que é quem faz a aprovação de 
loteamento, e depois segue o trâmite normal. Na tréplica o senhor Salim Cheade observou: caso a 
Câmara de Vereadores demore, que o valor a ser pago seja o estabelecido ou pré-estabelecido no ato 
da negociação. A senhora Berenice Maria Jacob Domingues (PLANURB) esclareceu informando que 
quando o projeto de lei for elaborado no Executivo, o empreendedor já terá ciência de quanto vai 
custar e poderá avaliar. A senhora Berenice Maria Jacob Domingues (PLANURB) reforçou que é 
preciso, de fato, fazer um estudo de viabilidade econômica: financeira.  

Gustavo Shiota (ACOMASUL): art. 15 - Qual a 
razão para a prefeitura exigir a conclusão do 

Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) respondeu explicando que pelo PDDUA os loteamentos 
aprovados na Z 5, Macrozona 3, já são obrigados a executar toda a infraestrutura e só depois fazer a 
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empreendimento para comercialização do mesmo?  comercialização e como esse empreendimento hoje pertence a ZEU e não está dentro do perímetro 
urbano ainda, foi-se utilizada a mesma regra dessas áreas, que já estão há muitos anos dento do 
perímetro urbano, mas que ainda não foram parceladas, são diversas áreas na Macrozona 3, que 
poderão ser loteadas antes das que estão na ZEU. Agora a regra será a mesma da Macrozona 3. Na 
réplica o senhor Gustavo Shiota (ACOMASUL) perguntou qual é a razão disso, se é desestimular em 
fazer empreendimentos para comercialização dela? Qual o motivo que a prefeitura quer, que o 
empreendedor complete toda a infraestrutura para poder fazer a comercialização? A senhora Vera 
Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) esclareceu que o Plano Diretor foi trabalhado com adensamento 
do centro para a borda. Todos os instrumentos, todos os estudos que contribuíram para finalizar o 
Plano Diretor nos mostrou isso, inclusive estudos de vazios urbanos elaborados em 2016 junto com a 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A legislação do Plano Diretor prevê que o 
adensamento seja do centro para a borda. A senhora Berenice Maria Jacob Domingues (PLANURB) 
complementou esclarecendo que Campo Grande é uma cidade muito cara, porque foi se 
esparramando e criando os vazios urbanos. Existem áreas que tem toda a infraestrutura urbana 
disponível para serem ocupadas e quando se faz isso, diminui o custo da cidade. Explicou que no 
Anexo 8.2 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA) -Lei 
Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018, não tem a previsão de loteamento social na ZEU, 
porque não tem como colocar pessoas para habitarem sem uma infraestrutura adequada. Citou o 
exemplo: o empreendedor implanta um loteamento, vende todos os lotes e sai da cidade. Quando o 
comprador percebe que não tem sistema viário disponível, transporte coletivo, coleta de lixo regular, 
escola, unidade básica de saúde da família, vai buscar direto na prefeitura. Pontuou que não temos 
infraestrutura disponível na ZEU, nem na Macrozona 3, e todos os estudos que foram feitos 
demonstraram que fica mais barato investir aonde já tem infraestrutura disponível. Todo o conceito, os 
princípios e a filosofia do PDDUA foram nesse sentido. E não é só o Poder Executivo, porque quem 
banca o Poder Executivo somos todos nós, com pagamento de impostos. O senhor Fábio Nogueira da 
Silva (PLANURB) complementou informando que o maior incentivo que o poder público deu à 
sociedade foi o coeficiente de aproveitamento. Sugestão do senhor Gustavo Shiota (ACOMASUL): de 
acordo com a explicação da senhora Berenice referente à infraestrutura urbana, rever a situação, 
propondo estimular e não penalizar. Rever também a situação de não continuar com a vontade de 
fazer bairros asfaltados cada vez mais longe, sendo que não tem infraestrutura básica em bairros já 
consolidados.  

Gustavo Shiota (ACOMASUL): Quando deverá ser 
feito o pagamento da outorga em caso de 
parcelamentos na ZEU? De imediato o senhor 
Gustavo Shiota (ACOMASUL) disse que essa 
pergunta já foi respondida anteriormente. 
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Anna: esclarecimento sobre o art. 15 e a obrigação 
do empreendedor só poder comercializar lotes após 
o recebimento do Termo de Verificação de Obra 
(TVO), uma vez que este já será submetido à 
Outorga Onerosa? A senhora Anna manifestou-se 
informando que essa questão foi respondida 
anteriormente.  
 

Sugestão da senhora Anna: deixar a previsão legal do empreendedor apresentar um seguro garantia 
de obra para que ele possa comercializar os lotes e depois ele ter acesso ao TVO, ou seja, uma coisa 
não travar outra. Qual é o ônus do município de não permitir a implantação de um empreendimento 
depois que já passou pelo EIV, pela outorga, por uma aprovação, por que não permitir ao 
empreendedor comercializar essas unidades entregando ao município a contrapartida da garantia da 
carta fiança? 

Anna: uma vez que é necessário EIV para alteração 
do perímetro, e o perímetro só pode ser alterado 
para implantação de loteamentos, a área 
considerada na fórmula não deveria ser a área 
líquida vendável máxima do terreno? A senhora 
Anna manifestou-se informando que essa questão 
foi respondida anteriormente. 
 

 

Sugestão do senhor Jonas Batista: quanto ao 
momento do pagamento da outorga, sugeriu que 
esse pagamento fosse no momento da Licença de 
Instalação (LI). 
 

 

PERGUNTAS APRESENTADAS ORALMENTE 
Valéria Gabas (SECOVI): será que a prefeitura não 
precisava receber antes de alterar o perímetro? 
Talvez estabelecer um índice de correção em cima 
do valor estabelecido, porque se levar dois ou três 
anos para o empreendedor ter que pagar também 
para prefeitura não é bom, mas para não ficar fixo e 
o empreendedor não ficar sujeito a uma alteração 
que não saiba qual é, então ter um índice pré-
estabelecido. 

 

Ossana (SINDUSCON): parágrafo único do art. 6° - 
o pagamento da outorga de que trata "caput" deste 
artigo deverá ser efetuado antes da expedição do 

Berenice Maria Jacob Domingues (PLANURB) respondeu explicando que não se trata da ZEU, essa é 
para alteração de uso para a área urbana, podendo ser construção, reforma ou regularização.  
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alvará de construção ou alvará de funcionamento ou 
do Habite-se?  
 
Andressa: eu não vou ter garantia que meu 
empreendimento será licenciado. Eu faço todo o 
procedimento relacionado a emissão da outorga, 
efetuo o pagamento, foi alterado meu perímetro e 
meu empreendimento não foi aprovado. Nesse caso 
o dinheiro é devolvido?  

Vera Cristina Galvão Bacchi (PLANURB) respondeu informando que quando for analisado o estudo 
para alteração do uso do solo, uma das coisas que será analisada com base nesse estudo é a parte 
ambiental também, não só urbanística, de acordo com os critérios citados no Plano Diretor, se a 
prefeitura encaminhar a minuta é porque tem condições técnicas para se aprovar esse 
empreendimento. Na réplica a senhora Andressa observou: mas não é uma garantia. Sugestão da 
senhora Andressa: ter uma previsibilidade na lei de uma eventual devolução no caso da prefeitura não 
aprovar meu empreendimento. 

Sugestão elaborada pelo senhor Pena Forte: a 
outorga tem que ser sobre a área vendável se 
quiserem estimular o desenvolvimento que está 
sendo planejado. 
 

 

Sugestão elabora pela senhora Cátia Yamasaki 
(SINDUSCON/MS): reforçar o conceito do Plano 
Diretor em relação a expansão do perímetro urbano 
ao custo da cidade. Estamos discutindo a OOAUS, 
tanto da área urbana quanto de expansão da ZEU 
para mudança de perímetro urbano, mas isso nos 
custa muito em relação aos tributos da própria 
cidade, então, ter consciência do quanto isso vai 
onerar ou não o custo de toda a cidade. Outra 
questão é a discussão em relação a infraestrutura 
pronta para implantação desses empreendimentos 
na ZEU nos possíveis loteamentos iguais a MZ 3, 
também tem relação com esse conceito que o Plano 
Diretor se baseou de que, estimulando áreas mais 
centrais tem esse custo mais reduzido e, não 
dificultando e sim estimulando essas áreas e 
desestimulando talvez as áreas mais afastadas, se 
for mudar para a outorga na ZEU também teria que 
repensar a Z 3.  

 

Sugestão do senhor José Amando Amado: está 
pagando outorga sobre uma área que não é nossa, 

Berenice Maria Jacob Domingues (PLANURB) agradeceu a sugestão pontuando que é mais um ponto 
de vista que não foi levado em consideração e que vai contribuir para o aperfeiçoamento do estudo, 
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o Código Florestal Brasileiro diz que nós da área 
rural temos que ter 20% de reserva legal e as áreas 
de preservação permanente estão dentro dessa 
reserva legal. Deveria calcular o valor venal da terra 
descontando essas terras que vão ser a reserva. 
 

bem como todas as outras sugestões destacadas nesta audiência pública. 

Sugestão da senhora Valéria Gabas (SECOVI): 
raciocinando como essas áreas se tonando áreas 
urbanas, eu entendo que tem um raciocínio que ela 
como rural a gente não usa, que é a questão do 
potencial construtivo que ela passa a ter. Pode ser 
que eu não possa construir nas reservas, mas vai 
ter um potencial construtivo também e vai poder 
utilizar esse potencial ao lado. É um raciocínio de 
que quando urbano, ele passa a ter um valor que 
como rural ele não tem. 

Berenice Maria Jacob Domingues (PLANURB) pontuou que não é apenas uma variável, são inúmeras 
variáveis, porque a sua reserva legal como área rural quando transformada em área urbana vai 
ganhar índices urbanísticos, porque poderá ser classificada conforme o anexo 8.2 do PDDUA. 
Observou que as sugestões do senhor Jonas Batista e do senhor José Armando serão levadas em 
consideração, portanto conforme pontuado pela senhora Valéria Gabas, tem a questão do potencial 
construtivo, então esse desconto não será 100%, mas será estudada a medida justa para que isso 
possa acontecer.  Em seguida a senhora Berenice Maria Jacob Domingues (PLANURB) pontuou que 
as sugestões, intervenções, foram muito pertinentes e importantes para melhorar o trabalho que está 
sendo realizado. 

 

 

 


