
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ___/2019 

Poder Executivo Municipal 

 

Altera o Plano Diretor do Município de 

Itapema – Lei Complementar 07, de 06 de 

fevereiro de 2002 – e Regulamenta a 

Transferência de Potencial Construtivo para 

a Expansão  da Terceira Avenida e a 

Implantação de Espaço de Lazer, no Bairro 

Meia Praia. 

 

A Prefeita Municipal de Itapema, no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo art. 24, III, da Lei Orgânica do Município de Itapema, submete à 

aprovação de Vossas Excelências o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

 

Art. 1º A Lei Complementar n. 07, de 06 de fevereiro de 2002, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 

................................................. 

Art. 4º ...................................... 

§ 1º São instrumentos de aplicação do Plano Diretor, visando a 

concretização dos seus objetivos e diretrizes, sem prejuízo de outros 

previstos na legislação federal, estadual e municipal:  

I - a participação popular, mediante audiências públicas, como 

requisito obrigatório para a alteração desta Lei, das Leis 

Complementares relacionadas no seu art. 27 e daquelas que 

disciplinam os instrumentos previstos nos incisos II a XXI deste 

Parágrafo; 

II - a disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

III - o zoneamento ambiental; 



IV - o plano plurianual; 

V - as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual; 

VI - as limitações administrativas; 

VII - o tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

VIII - a instituição de unidades de conservação; 

IX - a instituição de zonas especiais de interesse social; 

X - a concessão de direito real de uso; 

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; 

XII - o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios; 

XIII - o direito de superfície; 

XIV - o direito de preempção; 

XV - a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

XVI - a transferência do direito de construir; 

XVII - as operações urbanas consorciadas; 

XVIII - a regularização fundiária; 

XIX - a assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e 

grupos sociais menos favorecidos; 

XX - o referendo popular e o plebiscito; 

XXI - estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de 

impacto de vizinhança (EIV). 

§ 2o Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela 

legislação que lhes é própria, sendo recepcionada aquela já existente 

e que não conflite com as normas desta Lei. 

 

Art. 2º A presente Lei regulamenta a Transferência de Potencial 

Construtivo, prevista no art. 35 do Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 

10.257/2001), para a expansão da Terceira Avenida e a implantação de espaço 

público de lazer, no Bairro Meia Praia. 

Parágrafo único.  A Transferência de Potencial Construtivo disciplinada pela 

presente Lei adotará como base os parâmetros estabelecidos pelo Plano Diretor 



de Itapema e pelas leis urbanísticas dele decorrentes. 

 

Art. 3º. Denomina-se Transferência de Potencial Construtivo, para os fins 

da presente Lei, a possibilidade de o Município transferir o direito correspondente 

à capacidade construtiva, como forma de indenização pela desapropriação das 

áreas vinculadas à expansão projetada da Terceira Avenida e a implantação de 

espaço público de lazer no imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto n. 

45/2019, no Bairro Meia Praia. 

 

Art. 4º O potencial construtivo a transferir corresponde ao Índice de 

Aproveitamento, resultante da divisão da área do imóvel pelo índice “K” previsto 

no art. 15, I da Lei Complementar n. 11/2002, relativo às áreas declaradas de 

utilidade pública para fins de desapropriação pelo Decreto n. 20/2017 e pelo 

Decreto n. 38/2017, com suas alterações, e pelo Decreto n. 45/2019. 

 

Art. 5º A Transferência do Potencial Construtivo dar-se-á de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

PCTransferível = (Aic/K).Fi 
                                 

§ 1º Para a aplicação da fórmula de que trata o caput adota-se os seguintes 

conceitos: 

I - PCTransferível: potencial construtivo transferível; 

II - Aic: área do imóvel cedente; 

III - K: índice de aproveitamento previsto no art. 15, I da LC 11/2002; 

IV - Fi: fator de incentivo; 

§ 2º O Fator de Incentivo será aplicado na seguinte proporção: 

I - 1.3, até 60 (sessenta) dias após a publicação da presente Lei; 

II - 1.2, até 90 (noventa) dias após a publicação da presente Lei; 

III - 1.1, até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da presente Lei; 



§ 3º Em caso de resultado fracionado na operação prevista neste artigo, o 

arredondamento, em qualquer caso, dar-se-á para o número inteiro imediatamente 

inferior. 

 

Art. 6º O requerimento de Transferência de Potencial Construtivo deverá 

ser preenchido conforme o modelo do Anexo I desta Lei, assinado pelo(s) 

proprietário(s), com firma reconhecida, e instruído com os seguintes documentos: 

I - Cópia do documento comprobatório da propriedade; 

II - Cópia do boletim de cadastro imobiliário - BCI; 

III – Certidão atualizada de nascimento ou casamento; 

IV – Declaração de que não convive em união estável, acaso solteiro, 

separado, divorciado ou viúvo (Anexo IV). 

§ 1º Não será protocolado o pedido que não estiver instruído com a 

totalidade dos documentos exigidos pelos incisos do caput deste artigo.  

§ 2º Deferido o pedido, o Município expedirá o Certificado de Transferência 

de Potencial Construtivo (CTPC), de acordo com o Anexo II desta Lei, contendo: 

I - Identificação do(s) Proprietário(s); 

II - O potencial construtivo transferido, definido na forma do art. 3º desta Lei; 

§ 3º O Município poderá imitir-se na posse dos imóveis imediatamente após 

a expedição do CTPC, no caso de lotes não edificados, e após 60 (sessenta) dias 

a partir da expedição do CTPC no caso imóveis edificados. 

 

Art. 7º O potencial construtivo transferido poderá ser utilizado por qualquer 

pessoa, na Zona II do Bairro Meia Praia, sendo permitida a sua alienação 

mediante escritura pública, nos termos do art. 35 da Lei Federal n. 10.257/2001 – 

Estatuto da Cidade. 

 

Art. 8º Na utilização do potencial construtivo transferido poderá ser 

acrescido ao imóvel receptor até 40% do seu potencial de construção, sendo no 

mínimo 10% através de outorga onerosa do direito de construir de que trata a LC 



65/2018, e o restante, 30%, através de Certificado(s) de Transferência de 

Potencial Construtivo (CTPC). 

 

Art. 9º A utilização do potencial construtivo transferido obedecerá ao cone 

de sombreamento estabelecido pela LC 64/2018, o limite máximo de pavimentos 

edificáveis definido na legislação urbanística do Município, e o contido nos §§ 9º e 

10º da LC 65/2018. 

 

Art. 10. Expirado os prazos previstos nos incisos do § 2º do art. 5º desta 

Lei, o Município efetuará a desapropriação dos imóveis declarados de utilidade 

pública pelo Decreto 20/2017 e pelo Decreto n. 38/2017, com as suas alterações, 

dar-se-á pelo valor das avaliações realizadas pela Comissão de Avaliação, 

designada pela Portaria n. 057/2013. 

 

Art. 11. Na ausência de interesse dos proprietários do imóvel declarado de 

utilidade pública pelo Decreto 45/2019 na utilização da transferência do potencial 

construtivo nos prazos de que trata o § 2º do art. 5º desta Lei, poderá o Município 

realizar a concessão urbanística, mediante prévio procedimento de manifestação 

de interesse a ser deflagrado pelo Conselho Gestor das Concessões e Parcerias 

Público-Privadas, a fim de selecionar projeto de implantação do espaço de lazer e 

exploração de imóvel pela iniciativa privada. 

Parágrafo único. No caso deste artigo, a desapropriação deverá ser 

indenizada pela concessionária, pelo valor da avaliação realizada pela Comissão 

de Avaliações nomeada pela Portaria 057/2013. 

 

Art. 12. Quando utilizado o potencial construtivo transferível, havendo saldo 

remanescente, o Secretário Municipal de Planejamento Urbano emitirá Certificado 

de Saldo Remanescente de Potencial Construtivo Transferível (CSR), conforme 

modelo do Anexo III desta Lei. 

 



Art. 13. Os proprietários dos imóveis atingidos parcialmente pela expansão 

da Terceira Avenida poderão optar pelo acréscimo à área remanescente do 

potencial construtivo da área desapropriada, com a possibilidade de utilização do 

fator de incentivo nos termos do § 2º do art. 5º desta Lei. 

 

Art. 14. As obras em andamento na Zona II do Bairro Meia Praia, ou os 

projetos em tramitação relativos a imóveis nela inseridos, na data da publicação 

desta Lei, poderão migrar para a aplicação da transferência de potencial 

construtivo. 

 

Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

 

Itapema(SC), __ de ___________ de 2019. 

 

 

NILZA NILDA SIMAS 

Prefeita Municipal de Itapema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Planejamento Urbano de Itapema-SC 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO PROPRIETÁRIO, (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), (CPF), (endereço) (se casado ou convivente, a transferência de 

potencial construtivo deverá também ser requerida pelo cônjuge ou 

convivente, dispensando-se no caso da adoção do regime de separação de 

bens), venho, por meio deste, requerer a transferência do potencial construtivo do 

imóvel de minha propriedade, com inscrição imobiliária nesta Prefeitura sob o n. 

__.__.___.____.___, cujos dados para a expedição do Certificado de 

Transferência de Potencial Construtivo encontram-se discriminados no Boletim de 

Cadastro Imobiliário – BCI, anexo ao presente pedido. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Itapema(SC), ____, de _______ de 2019. 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do proprietário com firma reconhecida) 

 

 

 



ANEXO II 

 

CERTIFICADO DE TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO –  

CTPC – Nº __________/2019. 

 

 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano de 

Itapema-SC, nos termos do § 2º do artigo 6º da Lei Complementar nº ____, de 

___ de _________ de 2014, com base nas informações disponibilizadas pelo(s) 

interessado(s) no Processo nº __________/2019, CERTIFICA que o imóvel 

situado na Rua ______, Meia Praia, com inscrição imobiliária nº 

__.__.___.____.___, de propriedade de  (IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

DO IMÓVEL) (CNPJ ou CPF), com área total de (área total do lote) m², possui 

_____________ unidades de potencial construtivo passível de transferência, para 

utilização na Zona II do Bairro Meia Praia nos termos da LC __________/2019. 

 

Itapema(SC), ___ de __________ de 2019. 

 

 

________________________________ 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano 

(firma reconhecida) 

  

* O potencial construtivo transferível através desta Certidão pode ser livremente 

alienado, mediante escritura pública, nos termos do art. 35 da Lei Federal n. 

10.257/2001. 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

CERTIFICADO DE SALDO REMANESCENTE DE POTENCIAL CONSTRUTIVO 

PASSÍVEL DE TRANSFERÊNCIA – CSR Nº _____/______ 

 

 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano de 

Itapema-SC, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar nº ____, de ___ de 

_________ de 2019, CERTIFICA que (IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO 

IMÓVEL) (CNPJ ou CPF), possui _____________ unidades de potencial 

construtivo passível de transferência, como saldo remanescente do Certificado de 

Transferência de Potencial Construtivo – CTPC Nº ______/2019, referente ao 

imóvel situado na Rua ______, Meia Praia, com inscrição imobiliária nº 

__.__.___.____.___, (Processo nº __________/2019), para utilização na Zona II 

do Bairro Meia Praia nos termos da LC __________/2019. 

 

Itapema(SC), ___ de __________ de 2019. 

 

 

 

________________________________ 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano 

(firma reconhecida) 

  

* O potencial construtivo transferível desta Certidão pode ser livremente alienado, 

mediante escritura pública, nos termos do art. 35 da Lei Federal n. 10.257/2001. 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

 

 

NOME DO PROPRIETÁRIO, (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), (CPF), (endereço), DECLARO para os devidos fins e sob as penas da 

lei, que não mantenho relação de vida em comum ou união estável com outra 

pessoa, nas condições estabelecidas pelo artigo 1.723 e seguintes do Novo 

Código Civil Brasileiro, permanecendo para todos os fins e efeitos no estado civil 

de solteiro(a).  

 

Declaro ainda estar ciente de que, comprovada a falsidade da 

presente declaração, estarei sujeito(a) às penas previstas no artigo 299, do 

Código Penal Brasileiro.  

   

Itapema(SC), ____, de _______ de 2019. 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do proprietário com firma reconhecida) 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA: MENSAGEM N° ____/2019 

 

Senhor Presidente,  

Senhora e Senhores Vereadores; 

 

 

A mobilidade urbana é uma das principais demandas da nossa Cidade. E 

elemento essencial para o seu crescimento ordenado e mesmo condicionante ao 

seu desenvolvimento. Do mesmo modo, a implantação de espaços de lazer é de 

fundamental importância, sendo, aliás, o lazer um dos direitos sociais elencados 

no art. 6º da Constituição Federal. 

 

Atentos a isso, declaramos de utilidade pública diversos imóveis, para que 

se possa realizar a extensão da Terceira Avenida no Bairro Meia Praia, conforme 

Anexos dos Decretos n. 20/2017 e 8/2019, bem como, a área do antigo Shopping 

Maziero Stein para a implantação de espaço de lazer, e, se possível, de 

estacionamento vertical. 

 

Não obstante, a desapropriação das áreas atingidas demandaria a 

aplicação de recursos que o Município não dispõe. Porém, o Estatuto da Cidade 

(Lei Federal n. 10.257/2001) coloca à nossa disposição um importante instrumento 

de estruturação urbana: a Transferência de Potencial Construtivo. 

 

Ora, permitindo-se, ou melhor, incentivando-se a transferência do potencial 

construtivo das áreas atingidas com a expansão da Terceira Avenida e com a 

implantação do espaço de lazer do Bairro Meia Praia, ter-se-á uma sensível 

redução dos investimentos com desapropriações e, certamente, será possível a 

execução dessas obras fundamentais. 

 

A respeito do mérito do Projeto de Lei, foi levantado o potencial construtivo 



de todos os imóveis declarados de utilidade pública para fim de desapropriação, 

conforme aponta o documento anexo. Ao potencial inicial, definido pela aplicação 

do índice K (art. 15, I da LC 11/2002), permite-se ainda, como incentivo aos 

proprietários, a utilização do potencial adquirível pela outorga onerosa. E como 

forma de incentivar a aquisição desse potencial construtivo transferível pela 

construção civil, eleva-se o potencial de construção em até 40% do índice de 

aproveitamento inicial (da aplicação do índice K), exclusivamente, na Zona II do 

Bairro Meia Praia, onde estão situados os imóveis atingidos.  

 

Importante frisar que essa elevação não implicará no aumento do 

adensamento/ocupação do Bairro, posto que decorre tão somente da 

utilização (ou diluição) do potencial construtivo dos imóveis atingidos pelas 

obras planejadas. 

 

Outro aspecto extremamente importante, é a possibilidade de realização de 

concessão urbanística do terreno do antigo Shopping Maziero. Nesse caso, acaso 

seus proprietários não queiram se utilizar do instrumento da transferência do 

potencial construtivo, a desapropriação poderá ser paga pela iniciativa privada, 

que, além da implantação do espaço de lazer almejado poderá explorar parte da 

área. 

 

Por tais fundamentos, submetemos o presente projeto de lei a apreciação 

Vs. Exas, ressaltando que já foi ouvida a comunidade em audiências públicas, 

conforme documentação anexa. 

 

Itapema(SC), __ de ___________ de 2019. 

 

 

NILZA NILDA SIMAS 

Prefeita Municipal de Itapema 


