
LEI COMPLEMENTAR N° 3.963, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992.

Institui o "solo criado", autoriza a vendê-lo na forma de "índices construtivos", por meio de concorrência 
pública, e dá outras providências.

O Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o "solo criado", que consiste em um acréscimo ao direito
de construir além do coeficiente básico de aproveitamento estabelecido em lei, nos casos que especifica.

Art. 2º Fica também o Poder Executivo autorizado a efetuar a venda de "solo criado", visando a captação de
recursos para a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município.

Parágrafo único. As receitas da venda de "índices construtivos" serão destinadas, conforme leis 
correspondentes, à constituição de fundo especial referente a cada caso.

Art. 3º A venda de "solo criado" será procedida mediante concorrência pública, através da emissão de títulos
de "índices construtivos" de 10m² (dez metros quadrados) cada um, em quantidades e limites estabelecidos 
pelos órgãos técnicos competentes do Município, pelo preço, por metro quadrado, resultante de avaliação 
procedida pela comissão especial nomeada para este fim, vinculada ao Setor do Patrimônio da Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano, tendo como base percentual o CUB - Custo Unitário Básico Ponderado da 
Construção Civil, vigorante no efetivo pagamento.

§ 1º A quantidade de títulos colocados à venda, assim como o preço mínimo de avaliação do metro 
quadrado, constarão, juntamente com os demais detalhes técnicos, especificações e procedimentos, do 
edital de concorrência pública, com autorização prévia do Poder Legislativo.

§ 2º VETADO.

§ 3º VETADO.

§ 4º Havendo sobra de títulos numa concorrência, os que restarem poderão ser incorporados à 
concorrência seguinte, mediante nova avaliação do preço respectivo, não podendo cada nova concorrência 
ser efetuada antes de decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da data da realização da anterior.

§ 5º Os títulos adquiridos via concorrência serão registrados em livro próprio pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, que registrará no verso dos títulos o nome e o CIC ou CGC do adquirente.

§ 6º O pagamento do valor dos títulos adquiridos poderá ser parcelado com o prazo máximo de 6 (seis) 
meses, em parcelas mensais atualizadas pela variação do CUB, vencendo-se a primeira 5 (cinco) dias após
a homologação da concorrência, devendo a forma de pagamento constar das propostas dos concorrentes.

§ 7º Os títulos de "índices construtivos" só serão entregues após totalmente quitados.

§ 8º O adquirente de títulos que tiver parcelado o pagamento do valor da compra e não estiver em dia com 
os pagamentos no quinto mês após a homologação da concorrência será oficialmente considerado 
inadimplente, tendo direito a receber somente a quantidade de títulos que haja pago.

§ 9º Os direitos consubstanciados nos títulos decairão no prazo de 10 (dez) anos, contados da primeira 
aquisição, se não forem utilizados.

Art. 4º A primeira venda dos títulos "índices construtivos" efetuada pelo Município será isenta do pagamento 
do Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" - ITBI.

Art. 5º Os proprietários de imóveis cujas edificações encontrarem-se em situação irregular, inclusive com 
obras embargadas pela Divisão de Fiscalização da Secretaria do Desenvolvimento Urbano ou de outro 
órgão do Município que vier a ter essas atribuições, terão direito de aquisição de "índices construtivos", 
visando a regularização da construção, desde que obedecidas as disposições desta Lei e de sua respectiva 
regulamentação.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua sanção.



Art. 7º O produto da venda de "índices construtivos" abrangidos pela conceituação de "solo criado" será 
aplicado exclusivamente na preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município, na forma 
da Lei.

Art. 8º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
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