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JUSTIFICATIVA 
 

 
Nas audiências públicas preparatórias para a revisão da Lei de Zoneamento, o 

Poder Executivo apresentou no anteprojeto: “Art. 219. Quando a fruição pública for 
implantada em ao menos 20% (vinte por cento) da área do lote, poderá ser aplicado 
o fator de planejamento equivalente ao da fachada ativa para fins de cálculo da OODC, 
nos termos da Lei Complementar n. 612, de 2018. Parágrafo único. Caso a área de 
fruição pública desempenhe a função de área verde/lazer compatível com a definida 
pelo fator de sustentabilidade na Lei Complementar n.º 612 de 30 de novembro de 
2018, ao atingir o percentual de 20% (vinte por cento) do lote, o empreendedor deverá 
optar pelo fator de planejamento ou de sustentabilidade da OODC e, acima deste 
percentual, será admitida a aplicação cumulativa dos fatores.” 
 

No projeto, o artigo foi modificado: “Art. 223. A fruição pública é considerada 
como fachada ativa, sendo aplicado o Fator de Planejamento da fachada ativa para 
fins de cálculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC, nos termos da 
Lei Complementar n. 612, de 2018, quando atendidas as seguintes exigências: I – 
atendimento aos artigos 220 a 222 desta Lei Complementar; II- ser implantada em, no 
mínimo, 15% (quinze por cento) da área do lote ou gleba; III – atender a extensão 
mínima de fachada ativa disposta no Anexo XVII – Parâmetros para Fachada Ativa, 
com acesso direto do uso não residencial voltado para a área de fruição. § 1º Deverá 
ser acrescido de 5% (cinco por cento) o percentual disposto no inciso II deste artigo, 
quando não for atendido o inciso III deste artigo. § 2º É vedada a utilização de Área 
Construída Computável - ACC para computo das porcentagens mínimas descritas 
neste artigo.” 

 
 Como não houve a devolutiva da prefeitura antes da apresentação do Projeto 
de Lei Complementar e nem apresentação de justificativa técnica, a emenda objetiva 
recuperar o texto do anteprojeto. 
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