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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

DECRETO Nº 10.923, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.

“Regulamenta a Lei Municipal n° 4.663, de 27
de  julho  de  2022,  que  aprovou  a  Operação
Urbana  Consorciada  Humanizando  Balneário
Camboriú  3  –  ECO (OUC-HBC 3),  no  que  se
refere  aos  aspectos  urbanísticos  e  aos
procedimentos  a  serem  aplicados  aos
empreendimentos  que  fizerem  uso  dos
benefícios  nela  previstos,  e  dá  outras
providências”.

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do
Município – Lei Municipal nº 933/1990,

Decreta:

Art. 1º Ficam regulamentados os aspectos urbanísticos da Lei Municipal nº 4.663, de 27
de  julho  de  2022,  que  aprovou  a  Operação  Urbana  Consorciada  Humanizando  Balneário
Camboriú  3 - ECO (OUC-HBC 3), e estabelecidos os procedimentos a serem aplicados aos
empreendimentos que fizerem uso dos benefícios nela previstos.

Art. 2°Na aplicação e utilização da Lei Municipal nº  4.663,  de  27 de  julho  de 2022,
devem ser consideradas as prerrogativas da Lei Complementar nº  003/2010, respeitando o
princípio constitucional da hierarquia das Leis.

Art. 3º Para os fins da Lei Municipal nº 4.663, de 27 de julho de 2022, são considerados
parâmetros  urbanísticos  todas  as  características  urbanísticas  contidas  na  Legislação  de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Balneário Camboriú (Leis Municipais
n°s 2.686/2006 e 2.794/2008, bem como suas alterações).

Art. 4º Para os fins da Lei Municipal nº 4.663, de 27 de julho de 2022, a área construída
passível de ser acrescida mediante potencial adicional de construção é aquela definida como
área  computável  conforme  coeficiente  de  aproveitamento  constante  na  Legislação  de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo vigente na data de promulgação da Lei.

Art. 5º A quantidade de potencial construtivo adicional a ser disponibilizado por meio de
Certificados de Potencial Adicional de Construção - CPAC, necessária para outorga onerosa ou
transferência  do direito  de construir,  será calculada de acordo com as fórmulas,  índices  e
referências  constantes  do  Anexo  I  deste  Decreto,  respeitando  as  especificações  da  Lei
Complementar nº 003/2010 e da Lei Municipal nº 4.663, de 27 de julho de 2022.

Parágrafo  Único -  A  outorga  onerosa  para  modificação  de  uso  e  parâmetros
urbanísticos será calculada dando ao interessado, depois de efetuado o pagamento devido,
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direito  a  todos  os  parâmetros  e  modificações  permitidos,  conforme  Legislação  de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 6º Para a análise quanto a utilização do coeficiente de aproveitamento referente a
Operação Urbana Consorciada (OUC), os proprietários ou incorporadores de imóveis contidos
no perímetro dos Setores ou Zonas Urbanas onde seja permitida a utilização deverão proceder
conforme segue:

I  -  Nos  casos  em  que  já  tenha  ocorrido  a  expedição  do  Alvará  de  Licença  para
Construção, protocolar pedido  através do sistema de  Protocolo  Geral, conforme modelo de
solicitação constante do Anexo II e/ou Anexo III do Decreto Municipal nº 7.329/2014, juntando:

a) Declaração Padrão, conforme modelo constante do Anexo IV do Decreto Municipal nº
7.329/2014;

b) Cópia da Matrícula atualizada do imóvel;

c) Anexo VII, do Decreto Municipal nº 7.329/2014, devidamente preenchido.

II  -  Nos  demais  casos,  onde  o  requerente  já  esteja  solicitando  a  consideração  do
coeficiente  de aproveitamento  referente a  OUC previsto  para o  Setor  ou Zona,  protocolar
pedido através do sistema de Protocolo Geral, juntando:

a) Declaração Padrão, conforme modelo constante do Anexo IV do Decreto Municipal nº
7.329/2014;

b) Solicitação Padrão, conforme modelo constante do Anexo V e/ou Anexo VI do Decreto
Municipal nº 7.329/2014;

c) Anexo VII do Decreto Municipal nº 7.329/2014, devidamente preenchido;

d) Demais documentos necessários previstos no Manual  Geral  de Procedimentos da
Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão  Orçamentária,  disponível  no  endereço
http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/sec_planejamento/index.cfm.

§ 1º O ato administrativo da análise quanto a utilização do coeficiente de aproveitamento
referente a OUC não garante ao requerente a reserva de metros quadrados adicionais do
estoque previsto.

§ 2º O previsto no artigo não dispensa a apresentação de documentação complementar
necessária para análise e aprovação de projetos, os quais poderão ser solicitados conforme
decisão da Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária.

Art. 7º Após análise, nos casos de Outorga Onerosa de Potencial Construtivo Adicional,
o requerente deverá solicitar expedição do documento para pagamento da Outorga Onerosa e
emissão  do  Certificado  de  Potencial  Adicional  de  Construção,  junto  à  Secretaria  de
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Planejamento e Gestão Orçamentária, no prazo de 90 (noventa dias), conforme artigos 13 a 15
da Lei Complementar nº 003/2010.

Art. 8º A verificação de estoque disponível referente a OUC-HBC 3 será feita no ato da
expedição  do  documento  para  pagamento  da  Outorga  Onerosa  de  Potencial  Construtivo
Adicional previsto no item I do Art. 13 da Lei Complementar nº 003/2010, sendo ainda:

I  -  Somente  durante  o  prazo  compreendido  entre  a  expedição  do  documento  para
pagamento  e  o  seu  efetivo  recolhimento  e/ou  vencimento  será  reservado ao  solicitante  a
metragem  correspondente  do  estoque  disponível  referente  a  OUC-HBC  3,  não  sendo
reconhecido como válido nenhum pagamento efetuado após o vencimento;

II - O abatimento de metros quadrados adicionais do estoque previsto para cada Setor
ou Zona será efetuado no momento respectivo da confirmação do recolhimento dos valores,
em se  tratando  de  Outorga  Onerosa,  e  no  ato  da  expedição  do  Certificado  de  Potencial
Adicional de Construção quando referente a Transferência do Direito de Construir;

III - Após o prazo de vencimento, não se confirmando o recolhimento dos valores, em se
tratando de Outorga Onerosa, será efetuado o cancelamento do documento e a anulação da
reserva, disponibilizando a mesma para os demais solicitantes, conforme ordem de protocolo
de solicitação de expedição do documento para pagamento;

IV  -  O  documento  de  recolhimento  da  Outorga  Onerosa  de  Potencial  Construtivo
Adicional,  previsto  no item I  do Art.  13 da  Lei  Complementar  nº  003/2010,  terá  prazo  de
validade de 2 (dois) dias úteis.

Art.  9º  O Certificado  de  Potencial  Adicional  de  Construção  será  expedido  após  as
confirmações  legais  previstas  e  ficará  vinculado ao  Projeto  de  Edificação e  ao  respectivo
terreno, não podendo ser transferido ou utilizado em outro local, setor ou zona.

Art. 10.  Os recursos obtidos provenientes da OUC-HBC 3 serão vinculados ao Fundo
Especial de Outorga Onerosa de Potencial Construtivo (FETPC), no Banco do Brasil (Banco
001), Agência 1489-3, Conta Corrente 67251-3.

§ 1° Os recursos previstos no caput deste artigo serão aplicados exclusivamente dentro
do perímetro de intervenção e conforme os objetivos e programas previstos na Lei Municipal nº
4.663, de 27 de julho de 2022.

§  2º Os  gastos  referentes  às  medidas  preventivas,  medidas  de  segurança  e
administrativas para a realização da Operação Urbana Consorciada, de que trata o parágrafo
2º, estão limitados a 1% (um por cento) do valor global orçado de acordo com o programa de
intervenção previsto nesta Lei.

Art. 11. Para o controle, do estoque de metros quadrados adicionais, previsto no artigo
6º da Lei  Municipal  nº  4.663,  de  27 de  julho  de 2022, a quantidade de metros quadrados
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abatidos do estoque disponível previsto para cada Setor ou Zona será estritamente aquela
relativa à área adicional construtiva.

I  -  Considera-se Estoque Inicial  (EI)  a  quantidade em metros  quadrados prevista no
início  da  OUC-HBC  3,  correspondente  do  Potencial  Construtivo  Adicional  passível  de  ser
utilizado por  Outorga  Onerosa  de  Potencial  Construtivo  Adicional  ou  por  Transferência  do
Direito de Construir;

II  -  Considera-se  Estoque  Consumido  (EC)  a  quantidade  em  metros  quadrados
correspondente  a  área  já  utilizada  e  devidamente  vinculada  a  Certificados  de  Potencial
Adicional de Construção;

III  -  Considera-se  Estoque  em  Análise  (EA)  a  quantidade  em  metros  quadrados
correspondente a área em reserva conforme previsto no item I do Art. 8º deste Decreto;

IV - Considera-se Estoque Disponível (ED) o saldo em metros quadrados, resultante da
fórmula  ED=EI-EC-EA,  correspondente  do  Potencial  Construtivo  Adicional  passível  de  ser
utilizado,  no  momento  da  consulta  e  informação,  por  Outorga  Onerosa  de  Potencial
Construtivo Adicional ou por Transferência do Direito de Construir;

V  -  Considera-se  Estoque  Pendente  (EP)  a  quantidade  em  metros  quadrados
correspondente ao Potencial Construtivo Adicional solicitado e pendente por insuficiência de
Estoque Disponível.

Art.  12.  Para  o  controle  da  quantidade  de  Certificados  de  Potencial  Adicional  de
Construção  emitidos  serão  adotadas  numerações  sequenciais  específicas  relacionadas  à
OUC-HBC 3. 

Art. 13.  O Certificado de Potencial Adicional de Construção será expedido  e assinado
em meio digital, através do Protocolo Eletrônico do Município, ficando uma via anexada ao
projeto da edificação. 

§ 1º Caso a contrapartida financeira exigida para a obtenção do Potencial Adicional de
Construção tenha sido feita de forma parcelada, a existência de saldo devedor deverá constar
no CPAC.

§  2º Se,  por  qualquer  motivo,  o  titular  de  CPACs  que  os  tiver  adquirido  de  forma
parcelada deixar de fazer os pagamentos devidos, o Alvará de Construção terá sua eficácia
suspensa, podendo ser embargada a obra até que se normalizem os pagamentos.

§ 3º Após o vencimento de três parcelas consecutivas ou não, sem o devido pagamento,
será embargada a Obra, cancelado o Alvará de Construção e revisada a metragem, sendo
expedidos novo CPAC e alvará constando a área referente ao valor já devidamente recolhido
oriundo da Outorga Onerosa, sendo o saldo restante em metros quadrados (m²) classificado
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como estoque disponível de Potencial Construtivo Adicional e disponibilizado da forma prevista
no item III do Art. 8º deste Decreto.

§ 4º Durante o prazo do parcelamento previsto, poderá ser solicitada pelo titular dos
CPACs a quitação do saldo remanescente.

Art. 14. A expedição do Habite-se da edificação ficará condicionada à quitação integral
de todos os valores pendentes e/ou parcelados vincendos referente aos CPACs utilizados para
aprovação do projeto.

Art. 15. No Alvará Construção deverá constar:

I - indicação do Setor e Zona onde se situa o lote;

II - identificação da Operação Urbana Consorciada - OUC-HBC 3;

III - coeficiente de aproveitamento utilizado pela OUC-HBC 3;

IV  -  número  dos  CPACs  apresentados  para  modificação  de  uso  e  parâmetros
urbanísticos e utilização do coeficiente de aproveitamento referente a OUC-HBC 3;

V - quantidade de metros quadrados de área utilizados pela OUC-HBC 3;

VI - valor atribuído ao m² onde se situa o lote (Anexo I);

VII  -  valor  do  Investimento  para  a  utilização  da  metragem  do  coeficiente  de
aproveitamento referente a OUC-HBC 3.

Art. 16.  Aos novos empreendimentos que utilizarem os benefícios da Lei Municipal nº
4.663, de 27 de julho de 2022, não será permitido o início de execução de obra ou edificação
antes  de sua aprovação e expedição do  CPAC,  devendo ser  observado o  disposto  neste
Decreto.

Art. 17. Todo CPAC expedido será devidamente identificado para os devidos registros.

Art. 18. No caso previsto no § 3º do Art. 13 deste Decreto ou, ainda, de erro formal na
expedição  do  CPAC,  ele  deverá  ser  cancelado  por  procedimento  administrativo  cabível  e
expedido novo certificado com nova numeração, onde constem os dados do CPAC anterior e
do processo de anulação.

Art. 19. Caberá ao Gestor do FETPC manter registro dos Certificados emitidos e demais
elementos para controle da Operação Urbana Consorciada Humanizando Balneário Camboriú
3_ECO.
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Art.  20.  A  Comissão  Especial  de  Operações  Urbanas  Consorciadas  -  CEOUC,
devidamente  nomeada,  deverá  obedecer  às  disposições  dos  artigos  34  a  38  da  Lei
Complementar 003/2010.

Art.  21.  Os  requerimentos  que  tratarem  da  aplicação  e  utilização  dos  dispositivos
previsto na Lei Municipal nº 4.663, de 27 de julho de 2022, protocolados anteriormente a data
de publicação deste  Decreto Municipal, ou, ainda, em desacordo com esta regulamentação,
serão  desconsiderados  para  todas  as  finalidades  e  despachados  como  improcedentes  e
indeferidos, excetuando-se os dispostos em Lei Municipal específica.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 09 de agosto de 2022, 173º da Fundação, 58º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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