
CONSELHO DA CIDADE DO RECIFE
Câmara Técnica de Planejamento, Controle Urbano e Meio Ambiente

24ª reunião - 11/11/2021



▪ Aprovação da Ata da reunião anterior

▪ Regulamentação dos instrumentos urbanísticos da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir e Transferência do Direito de Construir

- Avaliação das contribuições recebidas na Audiência e Consulta Pública.

- Minutas e Relatório da CT para o Plenário do Conselho da Cidade

▪ Informes

▪ Indicativos para próxima reunião

PAUTA



SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA E LICENCIAMENTO

REGULAMENTAÇÃO OODC e TDC



CRONOGRAMA

CONVOCAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
(COM DISPONIBILIZAÇÃO DAS MINUTAS)

09/10/21

AUDIÊNCIA PÚBLICA - OODC/TDC 25/10/21

CONSULTA PÚBLICA (RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES) 09/10 a 08/11/21

SISTEMATIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 10/11/21

REUNIÃO CT PLANEJAMENTO/CONCIDADE - ORDINÁRIA 11/11/21

REUNIÃO PLENÁRIA CONCIDADE 26/11/21









▪ Contribuições incorporadas

▪ Contribuições incorporadas parcialmente

▪ Contribuições já contempladas na proposta.

▪ Contribuições não incorporadas por não observarem o Plano Diretor.

▪ Contribuições não incorporadas por discordância quanto a proposta

▪ Observações e Esclarecimentos.

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES

OODC    17 
TDC       17

CONTRIBUIÇÕES 
RECEBIDAS:34



TABELAS DAS CONTRIBUIÇÕES



▪ Relação do instrumento com a TDC (obrigatoriedade, percentuais, limites)

▪ Retirada da restrição de liberação de habite-se parcial e alvará de 
localização em empreendimentos que não tenham concluído o pagamento 
da OODC.

▪ transferência de potencial não utilizado por desistência do empreendimento 
para outro de mesma titularidade

▪ previsão do acréscimo do valor de 10% da contrapartida para projetos de 
alteração durante a obra.

▪ Prazo para cobrança de contrapartida em casos de mudança de uso.

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES - OODC (parte 1)



▪ Redação do artigo sobre as destinações dos recursos auferidos.

▪ Cálculo da contrapartida em projetos inseridos na ARU (coeficiente total ou 
privativo)

▪ Retirada dos Anexos em repetição ao Plano Diretor

▪ Questão das faixas compatíveis com o MCMV para a determinação do fator 
de interesse social no cálculo da contrapartida.

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES - OODC (parte 2)



▪ Menção ao plano diretor no 1° artigo (formal).

▪ Utilização do instrumento em projetos especiais e operações urbanas.

▪ Utilização da TDC em IEP e IPAV em situações onde não se possa alcançar 
o coeficiente básico.

▪ Utilização da TDC em situações de regularização fundiária onde já se possa 
fazer uso do usucapião.

▪ Publicação dos processos e certificados de TDC.

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES - TDC (parte 1)



▪ Inclusão da indicação da faixa do “Vo” correspondente ao imóvel nas 
informações dos Certificados.

▪ Alteração nas faixas dos fatores de ajuste na fórmula da TDC do imóvel 
cedente quando IEP ou IPAV.]
 

▪ Previsão de que só serão passíveis de indenização as áreas de terrenos 
próprios constantes do RGI nos casos de TDC com doação do imóvel.

▪ Supressão do limite de 200.000m² para emissão de TDC ou exceções ao 
limite em situações específicas de projetos especiais, operações urbanas.

▪ Relação do instrumento com a OODC (obrigatoriedade, percentuais, limites)

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES - TDC (parte 2)



▪ Leitura das minutas com as contribuições inseridas nos respectivos artigos.

- Indicação dos pontos que passaram a ter nova redação.

- Indicação dos pontos de destaque para debate e deliberação pelo 
plenário do Conselho da Cidade.

▪ Fechamento e leitura do relatório para o Conselho da Cidade.

MINUTAS E RELATÓRIO



▪ Informes

PAUTA



▪ Indicativos para próxima reunião (quinta 09/12)

PAUTA



SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA E LICENCIAMENTO

OBRIGADO!
icps@recife.pe.gov.br


