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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00362/2021-15
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00362/2021-15

  

 

Dispõe sobre a outorga onerosa do Direito de
Construir no Município de Porto Alegre, cria o
fundo municipal de gestão de território, altera o
inc. VIII do art. 2º e inc. XII do art. 6º da LC
612/09, altera o inc. III do art. 53-A e o § 5º do
art. 111 da LC 434/99 (Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) e
revoga a LC 850/19.

  

 

 

O presente Projeto de Lei do execu�vo se trata da Outorga Onerosa do Direito de
Construir, que nada mais é do que uma concessão emi�da pelo poder público para que o proprietário do
imóvel, mediante o pagamento de uma contrapar�da financeira, construa acima do coeficiente básico
estabelecido pelo plano diretor.

O Plano Diretor determina um coeficiente de aproveitamento máximo mais alto, com o
obje�vo de promover um uso eficiente dessas infraestruturas, controlar a densidade populacional,
aproximar locais de moradia e emprego.

Porém, esse potencial constru�vo pode se tornar possível se a região for alvo de
inves�mentos do poder público e da cole�vidade – consumidores, prestadores de serviços, donos de
estabelecimentos do comércio local, pessoas que todos os dias trabalham e ajudam a construir nossas
cidades.

Igualmente, é pela soma desses inves�mentos que esse potencial constru�vo adicional é
passível de exigência de contrapar�da por parte do poder público. Assim a outorga onerosa do direito de
construir pelo uso adicional do solo urbano, torna possível que estes recursos sejam devolvidos à
cole�vidade e reinves�dos na própria cidade, criando um círculo virtuoso com potencial para induzir o
crescimento de forma eficiente.



Por derradeiro, como se trata de uma contrapar�da para construção além do limite
estabelecido pelo plano diretor, e esta contrapar�da é rever�da para melhoria da cidade, esta relatora
manifesta-se pela Aprovação do Projeto de Lei Complementar.

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 25/03/2022, às
16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0359342 e o código CRC 27A08765.

Referência: Processo nº 118.00362/2021-15 SEI nº 0359342

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 047/22 - CEFOR con�do no doc 0359342 (SEI nº 118.00362/2021-15 – Proc.
nº 1356/21, PLCE nº 035), de autoria do vereador Moisés Barboza foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 1º de abril de 2022,  tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Complementar.

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: NÃO VOTOU

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 01/04/2022, às
12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0361971 e o código CRC 12B911C2.

Referência: Processo nº 118.00362/2021-15 SEI nº 0361971

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

