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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
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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 duas 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 duas 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

Tenham todos uma ótima leitura!

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

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

Parte 3
Volume IV - Transferência do Direito de Construir

Volume V - Parcerias Público Privadas
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VOLUME IV -  TRANSFERÊNCIA 
DO DIREITO DE CONSTRUIR



!
instrumento previsto no Estatuto da Cidade

Art. 4º Para os fins desta Lei, serão 
utilizados, entre outros instrumentos:

V – Institutos jurídicos e políticos: 

a) [...]

n) outorga onerosa do direito de 
construir e de alteração de uso;

o) transferência do direito de construir;
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O que é Transferência do Direito de 
Construir (TDC)?

Todo imóvel possui um potencial construtivo defi-
nido através de parâmetros urbanísticos espe-
cíficos estabelecidos para cada zona na Lei de 
Ioneamento do município. Um imóvel tombado, 
por exemplo, devido às restrições estabelecidas 
pelo seu tombamento, pode sofrer limitações e não 
conseguir usufruir de todo o seu potencial constru-
tivo previsto em lei. Sendo assim, a Transferência 
do Direito de Construir (TDC) consiste na per-
missão dada aos proprietários desses imóveis em 
vender seu potencial construtivo para outros 
imóveis da cidade.

TDC: princípio da justa distribuição dos ônus 
e benefícios decorrentes do processo de 
urbanização

instrumento da Transferência do Direito de Construir trata de:

. Autorização à Administração Pública

. Lei Municipal

. Proprietário de Imóvel Urbano

. Exercer o direito de construir em outro local

. Alienar a terceiros

. Facilitar a obtenção de imóveis

. Compensar os proprietários cujos imóveis sofreram restrições construtivas:

     . Específicas;

     . De interesse público;

     . Impeçam a edificação até o Coeficiente de  Aproveitamento básico (CAb). 
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precedentes

Carta	de	Embu,	1976:	marco	histórico	significativo

“1. É constitucional a fixação, pelo Município, de um coeficiente único de edificação 

para todos os terrenos urbanos.

1.1. A fixação deste coeficiente não interfere com a competência municipal para 

estabelecer índices diferentes de utilização dos terrenos,talcomojásefaz,median-

telegislaçãode zoneamento. 

1.2 Toda edificação acima do coeficiente único é considerada solo criado, quer 

envolva ocupação de espaço aéreo, quer a de subsolo.” (Carta do Embu, 1976)

experiências/referências internacionais

1916 . primeiro zoneamento de Mova Iorque;

1961/1968 . técnica de planejamento e aplicação;

1973 . Plano Diretor de Chicago;

1975 . França.

experiências brasileiras anteriores ao Estatuto da Cidade 

1982 . Curitiba;

1984/1986 . São Paulo (patrimônio histórico/ áreas ocupadas por favelas);

1987 . Salvador;

1994/1996 . Belo morizonte.

 2001 . Estatuto da Cidade



Sobre a TDC: 

. Obrigatoriedade de previsão no Plano Diretor; 

.  Sua regulação pode se dá por lei específica.

Para aplicação do instrumento, deve-se estabelecer os Coeficiente de 
Aproveitamento Básico (Cab) e Máximo (Camax) para cada zona! 

!
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pressupostos em comum

. Atribuição de determinado direito de construir básico, de forma equânime, a outros na 
mesma zona ou em situações similares; 

. restrição a este direito, por razões específicas de interesse público; 

.	possibilidade	da	utilização,	em	outro	terreno,	daquele	direito	de	construir	restringido.

A Transferência do Direito de Construir e o Estatuto da Cidade

separação entre o Direito de Construir e o Direito de Propriedade

Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de 

imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante 

escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação 

urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário 

para fins de:

I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisa-
gístico, social ou cultural;

III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por popu-
lação de baixa renda e habitação de interesse social.

§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público 
seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.

§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da 

transferência do direito de construir.

É imprescindível a previsão da TDC no Plano Diretor (PD)!

Sobre a disciplina por lei:

. PD pode criar e disciplinar integralmente o instrumento;

. PD pode criar e deixar para que lei apartada o discipline;

. PD pode criar e disciplinar parcialmente o instrumento deixando para que, posterior-
mente, seja complementado por lei.

O	proprietário	não	é	obrigado	a	se	utilizar	do	instrumento,	é	facultado	a	ele.

Lembrando!	o	imóvel	tem	que	estar	em	área	urbana	e	pode	ser	público	ou	privado.



Fonte: Cadernos Técnicos de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do Estatuto da 
Cidade. Vol. 6 p.28. Ministério das Cidades. 2017. 
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como acontece a TDC:

hipóteses e situações de aplicação da TDC no caso de interesse de Preservação



Fonte: Cadernos Técnicos de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do Estatuto da 
Cidade. Vol. 6 p.30. Ministério das Cidades. 2017. 

Fonte: Cadernos Técnicos de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do Estatuto da 
Cidade. Vol. 6 p.32. Ministério das Cidades. 2017. 
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. Terá direito à TDC o proprietário que doar e/ou transferir ao Poder Público seu imóvel, ou 
parte dele, para os fins previstos no Art. 35  do Estatuto da cidade: 

especificidades a serem consideradas

. Gleba não parcelada 

. Obtenção de terrenos ocupados por população de baixa renda

interação com outros instrumentos: a TDC e a Outorga Onerosa do Direito de 
Construir (OODC)

A TDC deve ser utilizada de forma coordenada com a OODC – alternativas para obtenção 
de direitos de construir adicionais ao CAb e limitados pelo CAmax.

TDC: Origem em outros imóveis (privados ou públicos)

OODC: Origem pública 



Fonte: Cadernos Técnicos de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do Estatuto da 
Cidade. Vol. 6 p.33. Ministério das Cidades. 2017. 

13

A regulamentação da TDC

a regulamentação da TDC segundo suas finalidades:

. implantação de equipamentos urbanos e comunitários

. preservação de interesse histórico, ambiental, social e cultural

. imóveis de preservação ambiental

. programas de regularização fundiária, urbanização e habitação de interesse social

observações sobre as bases de regulamentação da TDC

. O  estado de conservação dos imóveis

. O CAb (Coeficiente de Aproveitamento Básico) e o CAmax (Coeficiente de Aproveitamento 
Máximo)  



Fonte: Cadernos Técnicos de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do Estatuto da Cidade. 
Vol. 6 p.45 e 46. Ministério das Cidades. 2017. 
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A TDC pode ser direta:

Ou indireta:

áreas ou imóveis transmissores e receptores:
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A questão da fórmula e da equivalência:
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VOLUME V -  PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS

INSTRUMENTOS 
URBANÍSTICOS

cartilha de capacitação



!
O que é então? 

Uma excelente oportunidade para 
a execução de serviços públicos, 

em sentido amplo, com qualidade e 
regularidade, e com o provimento de 
infraestrutura para viabilizar direitos 
sociais, econômicos e culturas. Com 
dinamização da economia e geração 

de emprego e renda. Porém, é 
sempre  um Contrato Administrativo, 

com obrigações de parte a parte, e 
precedido por processo licitatório.

!
. Não é qualquer iniciativa ou demanda 
que pode ser buscada através de uma 
PPP! Sua aplicação é vedada quando 
tiver por objeto único o fornecimento 
de mão-de-obra, o fornecimento 
e instalação de equipamentos ou 
a execução de obra pública;

. A concessão dita “comum” (lei 
8987/2005) continua em uso 
franco, cabendo ao administrador 
optar pela melhor alternativa em 
cada caso ou circunstância.
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O que é PPP? 
É o contrato pelo qual o parceiro privado assume 
o compromisso de disponibilizar	 à	 administra-
ção	pública	ou	à	comunidade	uma	certa	utilidade	
mensurável mediante a operação e manuten-
ção de uma obra por ele previamente projetada, 
financiada e construída. Parcerias Público-Privadas: 
possibilidades e oportunidades

desmitificando as PPPs, separando o senso 
comum da legislação e da gestão:

. PPP não	 é	 um	 voluntariado,	 ou	 filantropia, 
e nem oferta livre e desregulada de serviços e 
comodidades;

. PPP não	 é	 qualquer	 ajuste	 ou	 colaboração,	
espontânea	e	livre,	buscando	o	interesse	público,  
entre a administração pública e as associações sem 
fins lucrativos ou mesmo empresas, sindicatos e 
etc.;

. Não	é	uma	desregulamentação	ou	privatização	
absoluta na concretização de direitos fundamen-
tais sociais, como saneamento, transporte e etc;

. Não	é	solução	definitiva	para	o	provimento	de	
infraestrutura e de oferta de serviços públicos 
com	qualidade	e	regularidade.

fundamentação Legal: 

. Leis Federais: 

 8666/93; 8987/2005   11.079/2008; 

. Lei 13.529/2017; 

. Leis estaduais específicas e suplementares (no 
Ceará, Lei estadual 14.491/2009).

modalidades de PPP’s:

a) Concessão patrocinada: concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas comuns, mas quando 
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuá-
rios, contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado;



Fonte: Adaptado do Guia de Referência para PPP, IDB, WB, PPIAF, ADB, FOMIN (2014) - Public-Private 
Partnerships, Reference Guide - versão 2.0.

Vários elementos permitem que a PPP dê ao contratado (“parceiro privado”) 
uma maior possibilidade de se planejar, e, portanto, certa previsibilidade. 

Em primeiro lugar:

PPPs são previstas para durarem no mínimo cinco e no máximo 35 anos, 
e onde o objeto represente, também no mínimo, R$ dez milhões.

!
Cláusulas	contratuais	 também	diversas,	mitigando	aquelas	chamadas	de	“exorbitan-
tes”	dentre	elas,	e	eventualmente:

. Penalidades aplicadas ao contratante (administração);

. Regras de responsabilidade fiscal, precedendo e concomitantes os contratos de PPP;
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b) Concessão administrativa: o contrato de prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou forneci-
mento e instalação de bens.

processo de desenvolvimento e implantação de um projeto PPP



. Transparência, entre contratantes e com usuários;

. Repartição objetiva dos riscos, especialmente nos quesitos de mutabilidade e reequilíbrio 
econômico-financeiro (“fato do príncipe” e etc.); e

. Soluções de conflitos mediante possível arbitragem.

Outras	 cláusulas	 estabelecerão	 uma	maior	 segurança	 do	 contratado,	 especialmente	
quanto	à	sua	remuneração:

. Objetividade dos cálculos de remuneração;

. Obrigatoriedade do “fundo garantidor”; e

. Remuneração mediante várias possibilidades de contraprestação.

Outras	tantas	cláusulas	darão	estabilidade	ao	negócio,	para	as	partes	ou	para	a	admi-
nistração pública:

. O referencial nas metas de desempenho e as vantagens que daí decorrem, se cumpridas;

. A necessidade de se criar uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), a quem se atribui 
a execução do contrato (“segregação”);

. Regras mais claras quanto ao pagamento das etapas cumpridas pelos contratados.

E	as	licitações	também	têm	diferenciais	importantes	em	relação	à	legislação	comum:

. Uma exigência maior de demonstração da sustentabilidade financeira/administrativa 
(inserção no PPA, eventual autorização legislativa, etc.) e também outras etapas prelimina-
res, como a realização de audiência pública;

. Faseamento e inversão de etapas, critério diferenciados para aferir a melhor proposta;

. Movos formatos para apresentação da habilitação e das propostas.
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A Legislação Específica Cearense (Lei 14.391/2009)

.  Repete dispositivos da Lei federal no que tange a modalidades, contratos, etc.;

.  Cria o Conselho Gestor de Parcerias Público- Privadas (CGPPP);

.  Organiza procedimentos e processos decisórios quanto à opção por uma PPP.

Pense: 

As PPPs são de fato a melhor forma de prover infraestrutura 
e serviços públicos de qualidade num contexto de carência 
de recursos, como é o do Brasil em suas várias esferas 
federativas (União, estados, municípios, RMs e consórcios)?

Reflita:

PPPs são alternativas excelentes, mas que pressupõe 
Políticas de Estado, de continuidade e profissionalismo 
na gestão. Podem e devem ser adotadas em 
condições próprias, sem descartar outras alternativas, 
que se lhes agregue ou com elas convivam.

 

?
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Exemplos de PPP

PPP complexo Júlio Prestes do Governo do Estado de São Paulo
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Projeto Porto Maravilha, Rio de Janeiro
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