
 DECRETO Nº 33.960, DE 11 DE ABRIL DE 2019. 

 Regulamenta  disposições  da  Lei 
 Complementar  nº  523,  de  04  de  janeiro  de 
 2019,  referentes  ao  instrumento  urbanís�co 
 de  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir 
 - OODC e do Fator de Planejamento - FP. 

 O  Prefeito  do  Município  de  Joinville,  no  uso  de  suas  atribuições  conferidas  pelo  inciso  IX,  do  ar�go 
 68,  da  Lei  Orgânica  do  Município  e  do  disposto  no  §  3º,  do  art.  8º  e  no  art.  55  da  Lei  Complementar 
 nº 523, de 04 de janeiro de 2019, 
 DECRETA: 

 CAPÍTULO I 
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art.  1º  Este  Decreto  estabelece  os  procedimentos  administra�vos  referentes  aos  processos  para 
 aquisição  de  Adicional  Constru�vo  através  da  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  -  OODC  e 
 regulamenta  o  Fator  de  Planejamento  -  FP,  parte  integrante  da  fórmula  de  definição  da 
 contrapar�da financeira do Adicional Constru�vo. 

 Art.  2º  A  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  -  OODC  é,  conforme  Art.  7º  da  Lei 
 Complementar  nº  523/19,  o  instrumento  de  promoção  do  desenvolvimento  sustentável  que 
 concede  alterações  nos  índices  urbanís�cos  de  ocupação  do  solo,  mediante  contrapar�da  a  ser 
 prestada pelo beneficiário. 

 Art.  3º  O  Adicional  Constru�vo,  considerando  o  parágrafo  único,  do  Art.  7º,  da  Lei  Complementar 
 no  523/19  é  o  incremento  oneroso  do  Coeficiente  de  Aproveitamento  do  Lote  -  CAL  e/ou  do 
 Gabarito,  através  da  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir,  cuja  contrapar�da  será  em  moeda 
 corrente nacional. 

 §  1º  De  acordo  com  o  disposto  nos  Arts  79  e  81  da  Lei  Complementar  nº  470,  de  09  de  janeiro  de 
 2017  a  aplicação  do  Potencial  Adicional  Constru�vo,  decorrente  de  Outorga  Onerosa  do  Direito  de 
 Construir  -  OODC,  poderá  ter  como  base  a  alteração  a  maior  em  até  100%  (cem  por  cento)  do 
 coeficiente  de  aproveitamento  máximo  do  lote,  e/ou  do  gabarito  máximo  de  altura  previsto  na 
 mesma. 
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 §  2º  O  acréscimo  de  altura  da  edificação  com  a  aplicação  dos  instrumentos  da  Outorga  Onerosa  do 
 Direito  de  Construir,  conforme  parágrafo  único,  do  art.  5º  da  Lei  Complementar  no  523/2019,  não 
 será computado no cálculo dos afastamentos laterais e de fundos. 

 Art.  4º  A  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  -  OODC,  conforme  Art.  79  e  81  da  Lei 
 Complementar  no  470/2019,  poderá  ser  aplicada  em  todos  os  Setores  de  Adensamento  Prioritário, 
 nos  Setor  Especial  de  Interesse  Público  (SE-02)  e  nas  Faixas  Viárias  e  Setores  Especiais  de 
 Centralidade Urbana (SE-08) dos demais setores. 

 Art.  5º  O  Fator  de  Planejamento  -  FP  é  um  dos  elementos  integrantes  da  fórmula  de  cálculo  do 
 valor  da  Contrapar�da  Financeira  do  Adicional  Constru�vo,  de  acordo  com  que  estabelece  o  art. 
 8º, da Lei Complementar nº 523/19 e a sua gradação está definida no Anexo I do presente Decreto. 

 CAPÍTULO II 
 DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 Seção I 
 Da Declaração de Potencial Constru�vo - DPC 

 Art.  6º  A  Declaração  de  Potencial  Constru�vo  (DPC)  é  o  documento  que  informa  o  potencial 
 constru�vo  máximo  que  o  imóvel  poderá  adicionar  através  da  Outorga  Onerosa  do  Direito  de 
 Construir. 

 §  1º  Caberá  a  Secretaria  de  Planejamento  Urbano  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  SEPUD  a 
 emissão da Declaração de Potencial Constru�vo. 

 §  2º  A  Declaração  de  Potencial  Constru�vo  (DPC)  é  o  documento  obrigatório  para  a  Aprovação  de 
 Projetos u�lizando Potencial Constru�vo Adicional. 

 §  3º  A  Declaração  de  Potencial  Constru�vo  (DPC)  deverá  ser  requerida  junto  a  SEPUD, 
 acompanhada de cópia do registro do imóvel atualizada. 

 § 4º Em caso específico, a SEPUD, poderá solicitar levantamento planimétrico do imóvel. 

 § 5º Deverá constar na Declaração de Potencial Constru�vo (DPC), no mínimo, as informações: 

 I - cadastrais do imóvel; 
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 II - cadastrais do requerente; 

 III  -  de  viabilidade  da  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  no  Imóvel,  discriminando  os 
 adicionais constru�vos que poderão ser incorporados aos índices urbanís�cos do imóvel. 

 Seção II 
 Do Requerimento do Adicional Constru�vo 

 Art.  7º  O  Requerimento  de  Adicional  Constru�vo  deverá  ser  requerido  simultaneamente  a 
 Aprovação  de  Projeto  Legal  de  Construção,  junto  a  Secretaria  de  Agricultura  e  Meio  Ambiente  – 
 SAMA. 

 Parágrafo  único.  A  Declaração  de  Potencial  Constru�vo  -  DPC,  emi�da  pela  SEPUD,  deverá  ser 
 anexada ao Requerimento de Adicional Constru�vo. 

 Seção III 
 Da Análise e Aprovação do Adicional Constru�vo 

 Art.  8º  Caberá  à  Secretaria  de  Planejamento  Urbano  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  SEPUD  a 
 análise e aprovação do Requerimento de Adicional Constru�vo. 

 §  1º  A  análise  da  viabilidade  do  Requerimento  Adicional  Constru�vo  será  feita  considerando,  no 
 mínimo, os seguintes documentos: 

 I - Declaração de Potencial Constru�vo - DPC; 

 II  -Declaração  de  Conformidade  da  Secretaria  de  Agricultura  e  Meio  Ambiente  -  SAMA  informando 
 que o Projeto Legal de Construção encontra-se em conformidade com a legislação vigente. 

 §  2º  A  Declaração  citada  no  inciso  II,  do  §  1º  deste  ar�go  deverá  conter,  no  mínimo,  as 
 informações: 

 I - cadastrais do imóvel; 

 II - cadastrais do requerente; 
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 III - referentes a área construída a ser outorgada, discriminada no projeto legal de construção. 

 Seção IV 
 Da Aquisição e do Parcelamento da Outorga 

 Art.  9º  Caberá  à  Secretaria  de  Planejamento  Urbano  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  SEPUD,  após 
 a  aprovação  do  requerimento  do  Adicional  Constru�vo  emi�r  o  Cer�ficado  de  Potencial  Adicional 
 Constru�vo  (CPAC)  e  firmar  o  Termo  de  Contrato  de  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  e 
 Parcelamento de Dívida com o interessado, cujo modelo consta do Anexo II ao presente Decreto. 

 §  1º  O  valor  por  metro  quadrado  a  ser  pago  pela  concessão  da  outorga  onerosa  do  direito  de 
 construir  será  calculado  conforme  Art.  8º  da  Lei  Complementar  no  523/19,  considerando  como 
 Fator de Planejamento os índices definidos através do Anexo I ao presente Decreto. 

 §  2º  O  valor  da  concessão  de  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir,  conforme  §  1º  do  Art.  9º  da 
 Lei  Complementar  no  523/19,  poderá  ser  parcelado  em  até  18  (dezoito)  parcelas  mensais  e 
 consecu�vas  e,  se  parcelado,  o  valor  devido  a  �tulo  de  contrapar�da  financeira  pela  u�lização  da 
 Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  -  OODC  deverá  ser  corrigido  mensalmente,  por  percentual 
 fixo,  u�lizando-se  como  indexador  a  variação  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  - 
 IPCA  (IBGE)  publicado  no  mês  imediatamente  anterior  à  data  do  parcelamento,  mesmo  índice 
 aplicado  para  a  atualização  da  Unidade  Padrão  Municipal  -  UPM,  tomando  por  base  o  que 
 estabelece o Decreto nº 26.116, de 15 de dezembro de 2015. 

 §  3º  A  SEPUD  comunicará  a  Secretaria  de  Fazenda  -  SEFAZ  quanto  ao  Termo  de  Contrato  de 
 Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  e  Parcelamento  de  Dívida  firmado  que,  por  sua  vez, 
 emi�rá  o(s)  boleto(s)  referente(s)  ao  valor  devido  a  �tulo  de  contrapar�da  financeira  pela 
 u�lização da Outorga Onerosa do Direito de Construir - OODC. 

 Seção V 
 Do Cer�ficado de  Vistoria e Conclusão de Obra 

 Art.  10  A  emissão  do  Cer�ficado  de  Vistoria  e  Conclusão  de  Obra  (CVCO),  conforme  §  3º,  do  Art.  9º 
 da  Lei  Complementar  no  523/19,  fica  condicionado  à  quitação  do  valor  devido  a  �tulo  de 
 contrapar�da  financeira  pela  u�lização  da  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir,  inclusive  das 
 parcelas a vencer, no caso de parcelamento. 

 CAPÍTULO III 
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 DA VALIDADE, RENOVAÇÃO E CANCELAMENTO DA OUTORGA 

 Art.  11  O  Cer�ficado  de  Potencial  Adicional  Constru�vo  (CPAC)  emi�do  para  o  Termo  de  Contrato 
 de  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  e  Parcelamento  de  Dívida  -  OODC  terá  validade  de  02 
 (dois)  anos,  contados  da  data  de  concessão  do  respec�vo  Alvará  de  Construção,  podendo  ser 
 renovado, uma única vez, por igual período. 

 Parágrafo  único.  Em  situações  específicas,  o  prazo  de  validade  poderá  ser  renovado  uma  única  vez, 
 por igual período, nos termos do disposto no § 2º, do art. 8º, da Lei Complementar nº 523/19. 

 Art.  12  Não  haverá  nenhum  �po  de  ressarcimento  pela  não  u�lização  ou  suspensão  do  Adicional 
 Constru�vo, vinculado a Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

 CAPÍTULO IV 
 DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 Art.  13  Os  recursos  auferidos  pela  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  –  OODC  serão 
 rever�dos para o Fundo Municipal de Promoção do Desenvolvimento Sustentável – FMPDS. 

 Art.  13-A  Para  efeito  do  disposto  no  art.  26  da  Lei  Complementar  n°  523,  de  04  de  janeiro  de  2019, 
 o  valor  da  contrapar�da  referente  as  operações  de  Transferência  do  Direito  de  Construir  (TDC),  no 
 montante  de  2%  (dois  por  cento)  do  Valor  da  Operação  -  VO,  des�nada  ao  Fundo  Municipal  de 
 Promoção do Desenvolvimento Sustentável - FMPDS, será ob�do aplicando-se a seguinte fórmula: 
 VO = (CUB x PCT) x FP 

 Onde: 

 VO - Valor da Operação, em reais; 

 CUB  (ou  outro  índice  que  vier  a  subs�tuí-lo)  -  Custo  Unitário  Básico  da  Construção  Civil  (residencial 
 médio),  estabelecido  mensalmente  e  u�lizado  em  Santa  Catarina,  publicado  pelo 
 SINDUSCON/Florianópolis,  em  vigor  na  data  do  respec�vo  crédito  ao  Fundo  Municipal  de 
 Promoção do Desenvolvimento - FMPDS, valor em reais. 

 PCT - Potencial Constru�vo Transferido, em m2. 

 FP  -  Fator  de  Planejamento,  correspondente  ao  setor  ou  faixa  onde  está  localizado  o  imóvel 
 receptor,  conforme  o  Art.  8o  da  Lei  Complementar  n°  523,  de  04  de  janeiro  de  2019  e  de  acordo 
 com  a  gradação  definida  no  Anexo  I,  do  presente  Decreto.  (Redação  acrescida  pelo  Decreto  nº 
 37.786  /2020)  (Revogado pelo Decreto nº  51.343  /2022) 
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 CAPÍTULO V 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art.  14  Toda  aquisição  do  potencial  adicional  constru�vo,  restringir-se-á  tão  somente  ao  Projeto 
 Legal  de  Construção  apresentado  por  ocasião  do  Requerimento  e  da  Análise  do  Adicional 
 Constru�vo. 

 Art. 15  Este Decreto entra em vigor a par�r da data  de sua publicação. 

 Udo Döhler 
 Prefeito 
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ANEXO I
Fator de Planejamento

Setores/Faixas Fator de Planejamento

SE-01 e SE-02 0,12
FV e/ou SE-08 do SA-01 0,12
SA-01 0,12
FV e/ou SE-08 do SA-02 0,12
SA-02 0,12
FV e/ou SE-08 do SA-03 0,12
FV e/ou SE-08 do SA-04 0,12
FV do SA-05 0,12



TERMO DE CONTRATO DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E PARCELAMENTO
DE DÍVIDA 

Pelo  presente  Termo  de  Contrato  de  Outorga  Onerosa  do
Direito  de  Construir  e  Parcelamento  de  Dívida,  as  partes  a
seguir identificadas, de acordo com o que estabelecem os arts.
7º e 9º da Lei Complementar Municipal nº 523, de 04 de janeiro
de 2019 e do disposto no art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/93,
tem justo e contratado o seguinte: 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES: 

OUTORGANTE/CREDOR:  MUNICÍPIO  DE  JOINVILLE, pessoa  jurídica  de  direito  público,
inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, com sede na Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaçu - 89.221-
005 - Joinville /  SC,  através do Secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável,  com base no
disposto no § 4º, do art. 11, da Lei Complementar nº 523/19 e no inciso XVIII, do art. 2º, da Lei nº 7.393, de 24 de
janeiro de 2013, com redação dada pela Lei Complementar 495/2018).

OUTORGADO/DEVEDOR: (Nome do devedor), (Nacionalidade), (Profissão), (Estado Civil), RG Nº
(xxx), CPF/MF Nº (xxx), residente e domiciliado na (Rua) _____, (nº) _____, (bairro) _____, (cidade) _____, (CEP)
_____, (Cidade)_____, (Estado)_____. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO - O OUTORGADO/DEVEDOR reconhece
expressamente  que  possui  uma  dívida  a  ser  paga  diretamente  ao  OUTORGANTE/CREDOR consubstanciada  no
montante de R$ _____ (valor por extenso), relativa à outorga onerosa do direito de construir, para alteração de índices
urbanísticos de imóvel de sua propriedade, com o aumento do potencial construtivo existente, nos seguintes termos: 

DESCREVER:

(EXEMPLO:  AUMENTO  DO  GABARITO  EM:  ____  M2,  AUMENTO  DO  COEFICIENTE  DE

APROVEITAMENTO DO LOTE (CAL) EM: _____M2)

Parágrafo  único.  Os  valores  foram  obtidos  pela  aplicação  do  cálculo  previsto  no  art.  8º,  da  Lei

Complementar nº 523, de 04 de janeiro de 2019, que encontra-se em anexo e faz parte integrante do presente Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CRÉDITO - O crédito que o OUTORGANTE/CREDOR possui contra o
OUTORGADO/DEVEDOR é originário da concessão de alterações nos índices urbanísticos de ocupação do solo em
imóvel de propriedade do DEVEDOR, (Especificações do terreno e da outorga) mediante contrapartida financeira a ser
prestada pelo mesmo, cujo procedimento denomina-se "Outorga Onerosa do Direito de Construir", conforme dispõe a
Lei Complementar nº 523, de 04 de janeiro de 2019, e de acordo com o presente Termo de Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO  VALOR  DO  PAGAMENTO  -  O  valor  total,  expresso  na  cláusula
terceira, será pago em ** _____ vezes mensais e fixas, atualizadas monetariamente com base na variação do Índice

Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA (IBGE)  publicado  no  mês  imediatamente  anterior  à  data  do
parcelamento, com vencimentos consecutivos previstos para todo dia ____ (extenso) de cada mês, tendo a primeira

parcela com vencimento para o dia _____ (extenso).
**(preencher o número de parcelas, podendo ser até 18 (dezoito) parcelas) (correção pelo IPCA - § 2º,

art. 9º, LC 523/19)

CLÁUSULA QUARTA - O OUTORGADO/DEVEDOR pagará as referidas parcelas, em conta bancária
do Município, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), via boletos, vinculada ao Fundo Municipal de
Promoção ao Desenvolvimento Sustentável de Joinville. 

(Art. 39 e inciso II, art. 44, LC 523/19) 



CLÁUSULA QUINTA - O pagamento de  uma das  parcelas  não quita  automaticamente  o valor  das
anteriores. 

CLÁUSULA  SEXTA  -  O  inadimplemento  de  qualquer  parcela  resultará  na  rescisão  da  outorga
concedida, desde que, devidamente notificado, o devedor não realize seu pagamento no prazo consignado. 

             CLÁUSULA SÉTIMA - A emissão  do Certificado de Vistoria  e  Conclusão  de  Obras  (CVCO) fica
condicionado à quitação do valor devido a título de contrapartida financeira pela utilização da Outorga Onerosa do

Direito de Construir.

(§ 3º, art. 9º, da LC 523/19) 

Parágrafo único.  Tratando-se de licença condicionada, o Alvará de Construção será cassado quando
ocorrer a rescisão do presente Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA - O valor do débito para pagamento, após o vencimento e dentro do prazo da
notificação de que trata a Cláusula Sexta do presente Termo de Contrato, será acrescido de multa de 10% (dez por
cento), juros de mora de 0,33% ao dia (1% ao mês) e correção monetária pelo IPCA-IBGE. 

CLÁUSULA NONA - Os títulos serão líquidos, certos e exigíveis nas condições previstas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA -  CONDIÇÕES  GERAIS  -  O  presente  contrato  passa  a  vigorar  após  sua
publicação no órgão oficial do Município (Diário Oficial Eletrônico). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  A Outorga Onerosa terá validade de 02 (dois) anos, contados da
data de concessão do respectivo Alvará de Construção. Após decorrido esse prazo sem que tenha sido iniciada a obra, e
caso seja de interesse, o beneficiário poderá renová-la uma vez, por igual período, nos termos da legislação vigente.

(§§ 1º e 2º, da LC 523/19) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Termo de
Contrato  as  partes  elegem o foro da  Comarca  de Joinville/SC.  Por estarem assim justos  e  contratados,  firmam o
presente instrumento, em duas vias de igual teor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO - Para a sua plena validade o presente termo de
contrato deverá ser publicado no órgão oficial de publicação do Município (Diário Oficial Eletrônico).

Joinville(SC),

                                  ____________________

            OUTORGANTE/CREDOR: Município de Joinville

Secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável

                                   ___________________

                              OUTORGADO/DEVEDOR


