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Atualmente, o município de Sobral está passando pela terceira revisão do seu Plano Diretor 
e uma das etapas previstas nesse processo é a qualificação da equipe técnica. A capacitação 
nos Instrumentos Urbanísticos Operações Urbanas Consorciadas (OUC), Transferência do 
Direito de Construir (TDC) e Parcerias Público Privadas (PPP) a ser promovida pela empresa 
GreenBrazil Arquitetura e Engenharia LTDA-EPP, integra o contrato de Consultoria Técnica 
para elaboração da Revisão do Plano Diretor de Sobral - PDS. Essa consultoria faz parte 
das ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental 
de Sobral – PRODESOL, em execução pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – 
SEUMA, oriundo do Contrato de Empréstimo firmado entre a Prefeitura de Sobral e o Banco 
de Desenvolvimento da América Latina - CAF.

Em decorrência da atual conjuntura imposta pela pandemia decorrente do vírus causador da 
COVID-19, a etapa da capacitação será realizada seguindo um novo cronograma e meto-
dologia, buscando assim não comprometer o andamento da construção do PDS. O objetivo 
da capacitação permanece o mesmo: reforçar a discussão dos principais temas urbanos da 
equipe técnica do município. Para realização dessa capacitação serão utilizados recursos 
da telecomunicação que permitem o diálogo e a troca de saberes sem aglomerar pessoas, 
além de material de apoio didático, organizado em formato de Cartilha.

Esperamos que este momento de encontro e discussões nos possibilite abordar as diver-
sas temáticas mais urgentes em concordâncias com as novas agendas urbanas, bem como 
promover o desenvolvimento sustentável e a formação de um pensamento crítico e inda-
gador por parte da equipe técnica municipal responsável pela revisão do Plano Diretor.

Marília Gouveia Ferreira Lima

Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Sobral

INTRODUÇÃO



6

A Cartilha de Capacitação sobre Instrumentos Urbanísticos desenvolvida para capacitação 
da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Sobral, dará os subsídios necessários para a 
compreensão dos instrumentos: Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 
(PEUC), IPTU Progressivo no tempo, Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), 
Transferência do Direito de Construir (TDC), Operações Urbanas Consorciadas (OUC) e 
Parcerias Público-Privadas (PPP). Contendo um total de 5 volumes, a Cartilha será dividia 
em três partes, seguindo o ritmo em que as aulas virtuais serão realizadas. Espera-se que 
o documento dê subsídios para orientar a equipe na condução das ações referentes ao 
tema. Além disso, almeja-se que ele seja um  articulador de reflexões para aprofundamento 
do debate sobre a aplicação de tais instrumentos em Sobral. A Cartilha de Capacitação 
Instrumentos Urbanísticos é organizada em três partes:

  

  

Com a utilização de novas tecnologias, o treinamento a distância tem o potencial de atingir 
um público mais amplo, ao mesmo tempo em que propicia uma plataforma para que dife-
rentes cidades e instituições troquem experiências entre si. Todo o Material de Apoio refe-
rente a esta capacitação está disponível neste link: 

Para facilitar a consulta, leitura e compreensão, os seguintes ícones são utilizados destacar 
para alguns conteúdos:

! +?
Pense e reflita É importante destacar

Bibliografias indicadas 
e comentadas para 

aprofundamento

Parte 1

Parte 2

 Volume I - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), 
IPTU  Progressivo no tempo

Volume II - Outorga Onerosa do Direito de Construir

Volume III - Operações Urbanas Consorciadas

Tenham todos uma ótima leitura!

https://drive.google.com/drive/folders/1hfvFB02--P2DAusjhtIIzmmmcM2Mc-r7buusp-
sharing

Parte 3
Volume IV - Transferência do Direito de Construir

Volume V - Parcerias Público Privadas



VOLUME III -  OPERAÇÃO 
URBANA CONSORCIADA – OUC 

INSTRUMENTOS 
URBANÍSTICOS

cartilha de capacitação
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O que é Operação Urbana Consorciada 
(OUC)?

De acordo com o Estatuto da Cidade, é um con-
junto de intervenções e medidas coordenadas pelo 
Poder Público municipal, com a participação de 
proprietários, usuários permanentes e investidores 
privados, com o objetivo de alcançar em uma área 
transformações urbanísticas estruturais, melho-
rias sociais e a valorização ambiental. 

o que são mesmo os três pilares da OUC?

- Transformações Urbanísticas Estruturais

Alterações no espaço físico e/ou em sua gestão, 
por meio de modificações no desenho urbano e/
ou nas condições de uso e ocupação do solo, com 
vistas a promover pelo menos uma das seguintes 
situações: aproveitamento de áreas vazias e/ou 
subutilizadas; melhorias na circulação, acesso e flu-
xos; adequação e/ou aporte de infraestrutura; cria-
ção e/ou recuperação de espaços e equipamentos 
públicos; valorização do patrimônio cultural e da 
paisagem urbana e cumprimento da função social 
da propriedade.

- Melhorias Sociais

Melhoria das condições de moradia, trabalho, saúde, 
educação, lazer e cidadania da população direta-
mente afetada pela OUC, notadamente aqueles de 
baixa renda; promoção da inclusão social e o uso e 
ocupação democráticos do espaço urbano.

- Valorização Ambiental

Ações de recuperação, proteção e/ou melhoria do 
meio ambiente natural e urbano na área de inter-
venção e promoção de ações sustentáveis do 
ponto de vista ambiental, cultural, econômico e 
social.
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para que serve a OUC?

Financiamento de intervenções, projetos, servi-
ços e da gestão:

A previsão de valorização imobiliária com a atração 
de investimentos em empreendimentos imobiliá-
rios que se utilizam da flexibilização de parâmetros 
urbanísticos e de incentivos urbanísticos para obter 
maior rentabilidade além da valorização viabili-
zada pelas intervenções “públicas” previstas com 
a implementação da OUC deve ser uma fonte de 
recursos para financiar sua implementação.

Ou seja:

a lógica da OUC seria a de capitalização de 
uma expectativa de valorização imobiliária 
futura para alavancar a transformação urba-
nística estrutural projetada (PEREIRA, 2015).

como se consegue a capitalização da expecta-
tiva de valorização imobiliária?

Isso é possível por meio de Certificado de Potencial 
Adicional de Construção – CEPAC, que são títu-
los emitidos pelo Poder Público local, negociáveis 
livremente de forma direta pela própria prefeitura 
ou no mercado financeiro, utilizados como meio 
de pagamento de contrapartida para a outorga de 
direitos construtivos adicionais ou alteração de 
uso dentro do perímetro de uma Operação Urbana 
Consorciada. 

Atenção: Cada CEPAC é conversível em uma 
determinada quantidade de m² para utilização 
em área adicional de construção ou em modifica-
ção de usos e parâmetros de um imóvel.

!
É importante esclarecer que a utilização 
de CEPACs é apenas uma possibilidade e 
não uma obrigação, sendo possível prever 
outras formas de contrapartida, de acordo 
com as caracteríticas da Operação.

?
Pense: 

Como OUCs podem auxiliar o 
desenvolvimento urbano de Sobral? 

Que equipamentos públicos ou melhorias 
na infraestrutura urbana que não foram 
implementados anteriormente poderiam 
ser efetivados por meio de OUCs? 



10

como se aplica?

O recurso obtido através de pagamento de contra-
partida pelo potencial construtivo adicional é depo-
sitado em um fundo de desenvolvimento urbano e 
pode ser aplicado em qualquer área da cidade.

O recurso obtido através da venda ou leilão de 
CEPACs, ou ainda através de pagamento de con-
trapartida, é depositado em um fundo específico da 
Operação Urbana e deve ser aplicado em área do 
perímetro da própria operação. 

Fonte das imagens: adaptado de PMSP.

A modelagem mais recente representa uma 
complexificação do modelo de OUCs, pois trata o 
CEPAC em um ativo, diversifica a forma de utilização 
deste título e incorpora outros novos instrumentos.  
É proposta uma revisão do modelo de gestão 
dos Grandes Projetos Urbanos (GPU) com a ado-
ção de uma empresa estatal específica de capi-
tal aberto (S.A.), ou seja, com a possibilidade de 
capitalização por meio de venda de ações da 
própria empresa, e a instituição de Fundos de 
Investimento Imobiliário vinculados - FII ao GPU, 
a serem capitalizados pelos próprios CEPACs 
e pelos ativos públicos presentes no território.  
O modelo de gestão adota ainda as Parcerias 
Público-Privadas (PPP) como forma de realiza-
ção das intervenções e dos serviços públicos 
previstos para o GPU. Completa esse conjunto 
de medidas a entrada do FI-FGTS como poten-
cial investidor em títulos vinculados à OUCs.  
Por meio do FII, os ativos do GPU são comercializa-
dos ou investidos na aquisição de cotas de outros 
FIIs para viabilização de medidas previstas no PIU 
da OUC ou para valorização e capitalização do FII da 
própria OUC.

Os recursos auferidos pela OUC devem 
ser aplicados exclusivamente no plano 
da OUC, e não exclusivamente no 
perímetro da OUC. Embora sutil, essa 
diferença pode ser relevante quando 
o plano da Operação prevê objetivos 
a serem alcançados em áreas não 
necessariamente coincidentes com as 
dos lotes sujeitos a transformação.
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normas vigentes

Estatuto da Cidade 

Das operações urbanas consorciadas:

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área 

para aplicação de operações consorciadas.

[...]

§ 2o Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 

medidas:

I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do 

solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto 

ambiental delas decorrente;

II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desa-

cordo com a legislação vigente.

III - a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias 

visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas 

construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impac-

tos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de 

design e de obras a serem contempladas. 

Art. 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o 

plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo:

I – definição da área a ser atingida;

II – programa básico de ocupação da área;

III – programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 

afetada pela operação;

IV – finalidades da operação;

V – estudo prévio de impacto de vizinhança;

VI – contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investi-

dores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do 

§ 2o do art. 32 desta Lei;

VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com repre-

sentação da sociedade civil.

VIII - natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários per-

manentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso III do § 2o 

do art. 32 desta Lei.   

§ 1o Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso VI deste 

artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada.
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§ 2o A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licen-

ças e autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo 

com o plano de operação urbana consorciada.

Art. 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever 

a emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados de potencial 

adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente 

no pagamento das obras necessárias à própria operação.

§ 1o Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente nego-

ciados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da 

operação.

§ 2o Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adi-

cional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões 

estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei 

específica que aprovar a operação urbana consorciada.

Art. 34-A.  Mas regiões metropolitanas ou nas aglomerações urbanas instituídas 

por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consor-

ciadas interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas.

Instrução Normativa 401 - Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Dispõe sobre os registros de negociação e de distribuição pública de Certificados de 
Potencial Adicional de Construção - CEPAC. A IN 401 estabelece os procedimentos para a 
emissão e distribuição de CEPAC, garantindo transparência nas negociações e controle da 
utilização dos recursos.

Os recursos auferidos pelo Município com a distribuição pública de CEPAC serão aplica-
dos, exclusivamente, na OPERAÇÃO registrada na CVM a que estejam vinculados, com as 
seguintes finalidades:

I – regularização fundiária;

II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III – constituição de reserva fundiária;

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;

VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
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Instrução Normativa MCidades 33 de 17/12/2014

Regulamenta a aquisição, pelo Agente Operador 
do FGTS, de cotas de Fundos de Investimento 
Imobiliário (FIIs) e de Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios (FIDCs), de Debêntures e de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), 
que possuam lastro em Operações Urbanas 
Consorciadas.

Os recursos somente poderão ser aplicados em:

- empreendimentos de habitação;

- saneamento básico; 

- Infraestrutura.

Deve prever a utilização de pelo menos 20% do 
valor arrecadado com contrapartidas em habitação 
de interesse social no perímetro da OUC. 

como se aplica a OUC

A OUC deve:

* Estar prevista no Plano Diretor;

* Ter como base um projeto urbanístico e definição 
de perímetro;

* Possuir lei específica aprovada devendo constar 
necessariamente:

. Perímetro da operação urbana consorciada;

. Regramento urbanístico de exceção (incentivos);

. Estoque de potencial adicional de construção;

. Programa de investimentos; 

. Atendimento econômico e social para a popula-
ção diretamente atingida;

. Método de cálculo das contrapartidas claros;

. Engenharia financeira (CEPAC); 

. Controle Social.

* Deve ser elaborado previamente o seu Estudo de 
Impacto de Vizinhança - EIV.

!
Atenção: são admitidos investimentos 
em equipamentos comunitários em 
empreendimentos habitacionais ou 
equipamentos públicos destinados 
prioritariamente a população de baixa 
renda ou em situação de vulnerabilidade, 
seja de moradores ou de frequentadores 
do perímetro da operação urbana 
consorciada até 5% do total do valor 
arrecadado.
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etapa de preparação

Atividades:

. Estudo e diagnóstico da região; 

. Avaliação da capacidade de suporte;

. Previsão da aplicação do instrumento em Plano Diretor com a definição de seus objetivos 
e ter seu papel definido na estratégia de desenvolvimento urbano e ambiental prevista para 
a cidade;

. Definição e implementação do processo participativo para discussão e deliberação;

. Lançamento de Manifestação de Interesse Privado (MIP) ou Procedimentos de Manifestação 
de Interesse (PMI) e seleção de propostas; 

. Estudo de mercado (mapa de calor);

. Definição de Densidade meta – população e emprego (por renda/atividade); 

. Estabelecimento do estoque residencial e não residencial; 

. Elaboração do Projeto Urbanístico (desenho urbano); 

. Definição dos investimentos em infraestruturas e serviços desejados;

. Definição de índices e parâmetros urbanísticos e normas edilícias; 

. Definição dos incentivos e instrumentos;

. Previsão da arrecadação e precificação do CEPAC (ou outorga);

. Definição da estratégia de financiamento e comercialização dos CEPACs;

. Definição do modelo de gestão e de controle social;

. Estudo de Impacto de Vizinhança e/ou Estudo de Impacto Ambiental; 

. Elaboração do Projeto de Lei específico para a OUC e da criação da Estatal;

. Aprovação do PL pelo poder legislativo e sanção da lei pelo Prefeito;

. Implementação do arranjo institucional de gestão e controle social do Grande Projeto 
Urbano (GPU);

. Capacitação da equipe técnica responsável pelo licenciamento e fiscalização dos projetos 
(parâmetros e incentivos diferenciados);

. Contratação de agente financeiro e de agente fiscal da OUC;

. Elaboração de Prospecto e Registro da OUC na CVM; 

. Implementação da estrutura de gestão de estoque, precificação e vinculação de CEPACs;

. Implementação da estrutura de gestão de contrapartidas e ativos e do Fundo Público e/ou FII;

. Desafetação e vinculação de ativos ao FII; 



15

. Implementação da estrutura de gestão de obras e serviços e de comunicação social;

. Elaboração de Suplemento para a comercialização de cada lote de CEPACs;

. Organização do leilão com realização de eventos preparatórios para mobilização de 
investidores e lançamento do título;

. Gestão dos recursos e ativos e monitoramento dos impactos sociais e econômicos;

. Licitação de obras e/ou contratação de Parceria Público Privada - PPP;

. Realização de reuniões públicas periódicas de controle social e publicação periódica de 
balanços e relatórios (transparência e comunicação social); 

. Abertura de capital e negociação de ações da Estatal S.A.

Interação com outros instrumentos

. Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo (LPUOS): a lei da OUC pode alterar total ou 
parcialmente os parâmetros estabelecidos pela lei geral com base no projeto urbano e nos 
objetivos da OUC;

. Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), Projetos de Intervenção Urbana 
(PIU) e Transferência do Direito de Construir (TDC): Podem ser utilizados de forma com-
plementar e evitando-se a competição predatória entre os instrumentos;

. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) e Cota de solidariedade: a delimitação de IEIS 
e o incentivo à cota de solidariedade no perímetro da OUC pode contribuir para a diversi-
dade de tipologias, usos e a manutenção da população moradora com menor renda

. Consórcio Imobiliário e os FIIs: podem contribuir para a viabilização das ações e interven-
ções previstas no projeto urbano da OUC

. Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC): a promoção do cumpri-
mento da função social da propriedade pode contribuir para o aumento da oferta de terra 
no perímetro da OUC;

. EIV: o estudo prévio da OUC adequa as medidas e intervenções planejadas e os estudos 
específicos de cada empreendimento promovem ajustes e complementações;

. Estudo de Impacto Ambiental (EIA): pode substituir a exigência de um EIV se for neces-
sária à sua realização prévia à aprovação da OUC;

. PMI/MIP: as experiências mais recentes adotaram este instrumento para elaboração dos 
estudos prévios e projetos urbanos;

. PPP: a adoção de PPP para a gestão das intervenções e serviços públicos tem sido adotada 
nas últimas formulações de GPUs que se utilizam da OUC como instrumento de financia-
mento e é justificada como um modelo que amplia a capacidade de realização das interven-
ções e a qualidade no fornecimento dos serviços públicos; e

. Empresa Estatal (S.A.): a adoção de empresas de capital aberto para a gestão dos GPUs 
tem sido defendida como mais forma de garantir segurança aos investidores e atrair 
investimentos.


