
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI COMPLEMENTAR N° 033, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.

Dispiie sobre a concessiio da outorga
onerosa do direito de construir no
municipio de Caruaru.

I

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Fayo saber
que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

\
Art. 10 0 Municipio podera autorizar 0 proprietario de im6vel a exceder a area de

construcao definida pelo coeficiente de utilizacao, mediante contrapartida a ser prestada pelo
beneficiario, nos Eixos de Atividades Multiplas - EAM, na Zona Residencial 1 - ZR1, na
Zona Residencial 2 - ZR2 e na Zona Residencial 3 - ZR3.

§ 1° Nos Eixos de Atividades Multiplas - EAM, na Zona Residencial 1 - ZR1 e na
Zona Residencial 2 - ZR2, 0 coeficiente de utilizacao podera ser acrescido de, no maximo,
1,50 (1l=1,50), alcancado no total a 3,50 (1l=3,50), atraves da outorga onerosa do direito de
construir, definida na Lei Complementar n" 005, de 27 de julho de 2004.

§ 2° Na Zona Residencial 3 - ZR3, 0 coeficiente de utilizacao podera ser acrescido de,
no maximo, 1,00 (1l=1 ,00), alcancando no total a 5,00 (1l=5,00), atraves da outorga onerosa do
direito de construir, e este instrumento sera valido apenas para as construcoes iniciadas ate a
data da publicacao desta Lei.

§ 3° A contrapartida financeira que viabilizara a concessao de outorga para Zona
Residencial 1 - ZR1, sera calculada utilizando a seguinte formula:

Valor da Contrapartida = (IlI-1l2) x VV x AT x 10%
Onde:
III = Coeficiente de Utilizacao pretendido.
112= Coeficiente de Utilizacao da Zona, conforme a Lei Complementar n? 005/2004 e

alteracoes.
VV = Valor Venal por metro quadrado.
AT = Area Superficial do Terreno.

§ 4° A contrapartida financeira que viabilizara a concessao de outorga para os Eixos de
Atividades - EAM, Zona Residencial 2 - ZR2 e Zona Residencial 3 - ZR3, sera calculada
utilizando a seguinte f6rmula:

Valor da Contrapartida = (1l1-1l2) x VV x AT x 50%
Onde:
III = Coeficiente de Utilizacao pretendido.
112= Coeficiente de Utilizacao da Zona, conforme a Lei Complementar n° 005/2004 e

alteracoes.
VV = Valor Venal por metro quadrado.
AT = Area Superficial do Terreno.
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§ 5° 0 valor da contrapartida financeira sera indexado pela UFM (Unidade Fiscal do
Municipio) e expresso em moeda corrente.

§ 6° Para apuracao do valor venal, deverao ser utilizados como parametres os val ores
de arbitramento de valor venal, previstos no C6digo Tributario Municipal.

§ 7° A expedicao da licenca de construcao estara subordinada ao pagamento da
outorga onerosa, que devera ocorrer no prazo maximo de seis meses apes a pre-aprovacao do
projeto.

§ go As receitas oriundas das operacoes de venda de coeficiente de utilizacao atraves
de Outorga Onerosa, serao destinadas, exclusivamente, ao Fundo de Desenvolvimento Urbano
criado pela Lei Complementar n° 005, de 27 de julho de 2004.

§ 9° Enquanto nao instituido 0 Fundo de Desenvolvimento Urbano, arrecadacao da
indenizacao pela outorga onerosa sera aplicada na implantacao de estruturacao e melhoria dos
servicos urbanos do bairro.

Art. r Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicacao.

Palacio Jaime Nejaim, 27 de dezembro de 2012; 191° da Independencia; 124° da
Republica.

o PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI E DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO
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