
LEI N° 7.074, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.

Institui o Banco de Índices e o Fundo Municipal para Equipamentos Urbanos e Comunitários, execução de 
Programas de Interesse Social e Proteção de Áreas de Interesse Histórico, Cultural ou Paisagístico.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DO BANCO DE ÍNDICES E DO FUNDO MUNICIPAL
 

Art. 1º De acordo com o disposto no art. 148 da Lei Complementar nº 290, de 24 de setembro de 2007- 
Plano Diretor Municipal (PDM), ficam instituídos o Banco de Índices e o Fundo Municipal para 
Equipamentos Urbanos e Comunitários, Regularização Fundiária, execução de Programas de Interesse 
Social e Proteção de Áreas de Interesse Histórico, Cultural ou Paisagístico. (Expressão revogada pela Lei nº
7.907, de 12 de dezembro de 2014).

§ 1 O Fundo Municipal para Equipamentos Urbanos e Comunitários, Regularização Fundiária, execução de 
Programas de Interesse Social e Proteção de Áreas de Interesse Histórico, Cultural ou Paisagístico, terão 
como recursos o resultado da operacionalização do Banco de Índices.

 
§ 2º Os recursos do Fundo terão plano contábil próprio, depositados em conta especial de banco oficial.

 
Art. 2º Os recursos do Fundo criado por esta Lei serão destinados, em caráter supletivo, à regularização 
fundiária, à execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, à constituição de reserva 
fundiária, ao ordenamento e direcionamento da expansão urbana, à implantação de equipamentos urbanos 
e comunitários, à criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, à criação de unidades de 
conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental e à proteção de áreas de interesse 
histórico, cultural ou paisagístico. (Expressão revogada pela Lei nº 7.907, de 12 de dezembro de 2014).
 

Art. 3º O Banco de Índices será composto pelos certificados de Potencial Construtivo emitidos pelo 
Município, que corresponderão ao valor unitário do metro quadrado do terreno.

Art. 4º Cabe à Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAM, as seguintes definições:

I - o montante de áreas necessárias para aquisição;

II - os projetos a serem implantados, bem como as prioridades quanto à execução; e

III - o montante de potencial construtivo a ser alienado, em unidades de metro quadrado, transferido das 
áreas a serem adquiridas.

Parágrafo único. No cálculo do montante de Potencial Construtivo a ser alienado será prevista a reserva de 
Potencial Construtivo destinada a equipamentos institucionais a serem executados, além daqueles 
mencionados no art. 2º desta Lei.

 
CAPÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO POTENCIAL CONSTRUTIVO

 
Art. 5º O Potencial Construtivo, adquirido do Município, será transferido e utilizado nos termos da legislação 
vigente e de regulamentação própria.

 



CAPÍTULO III
DA CESSÃO DE DIREITO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO
 
Art. 6º A cessão do direito de Potencial Construtivo dar-se-á através de processo licitatório, ficando o 
Município autorizado a realizar anualmente até dois processos licitatórios.

Parágrafo único. Poderão ser repetidas as licitações referidas neste artigo, havendo restado Potencial 
Construtivo.

Art. 7º A alienação será precedida de avaliação do Potencial Construtivo, estabelecida em reunião com 
pauta específica do Conselho Diretor do Banco de Índices, a qual determinará o valor mínimo para 
alienação do Potencial Construtivo.

Parágrafo único. O valor mínimo por unidade de Potencial Construtivo, referido neste artigo, será 
estabelecido mediante uma relação razoável entre a quantidade das unidades necessárias para a aquisição 
de áreas e execução dos equipamentos urbanos comunitários e demais itens dispostos no art. 2º, a 
expectativa de absorção pelo mercado e o custo/benefício para o adquirente aferido na época da licitação.

Art. 8º A alienação de Potencial Construtivo até a metragem de 100,00 m² (cem metros quadrados), poderá 
ser realizada, pelo Município, sem a necessidade de licitação.

Art. 9º A alienação de Potencial Construtivo, poderá ser efetivada, por doações dos imóveis gravados no 
Anexo 12 da Lei Complementar nº 290/07 – Plano Diretor Municipal, como previsão de áreas públicas. 
(Redação original)
 

Art. 9º A alienação do Potencial Construtivo poderá ser efetivada por doação dos imóveis gravados no 
Anexo 11, como Estação Principal de Integração; no Anexo 12, como previsão de áreas públicas; e no 
Anexo 13, como Setores de Interesse Patrimonial e Histórico - Bens Culturais, da Lei Complementar nº 290,
de 24 de setembro de 2007 – Plano Diretor Municipal. (Redação dada pela Lei nº 7.245, de 15 de dezembro
de 2010)

 
Art. 9º A alienação do Potencial Construtivo poderá ser efetivada por doação dos imóveis gravados no 
Anexo 06, como Zona Especial Novo Aeroporto; no Anexo 11, como Estação Principal de Integração e 
Diretrizes Viárias; no Anexo 12, como Previsão de Áreas Públicas, e no Anexo 13, como Setores de 
Interesse Patrimonial e Histórico - Bens Culturais, da Lei Complementar nº 290, de 24 de setembro de 2007 
(Plano Diretor do Município). (Redação dada pela Lei nº 7.728, de 17 de dezembro de 2013)

 
Parágrafo único. Para fins de aplicação deste artigo, o montante de Potencial Construtivo será o resultado 
do valor da avaliação do imóvel e das benfeitorias, realizada pela Comissão de Avaliação do Município, 
dividido pelo valor mínimo unitário do metro quadrado de potencial construtivo, segundo a Zona de 
Abrangência, indicado pelo Município no Edital da última licitação de Cessão de Direito de Potencial 
Construtivo realizada pelo Município, reajustado pelo INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção). 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 7.245, de 15 de dezembro de 2010)

Parágrafo único. Para fins de aplicação deste artigo, o montante de Potencial Construtivo será o resultado 
do valor da avaliação do imóvel e das benfeitorias, realizada pela Comissão de Avaliação do Município, 
dividido pelo valor mínimo unitário do metro quadrado de potencial construtivo, segundo a Zona de 
Abrangência (ZAB). (Redação dada pela Lei nº 7.728, de 17 de dezembro de 2013)

Art. 10. A alienação do Potencial Construtivo deverá ser formalizada através de Certificado de Potencial 
Construtivo Transferível e registrada em Livro de Registros do Município.

Art. 11. O direito de Potencial Construtivo Transferível cedido pelo Município poderá ser repassado mediante
o competente registro, que, se não realizado, implica em não aceitação de sua incorporação ao imóvel de 
destino.

Parágrafo único. O Município terá interveniência em todas as operações de venda de Potencial Construtivo.



Art. 12. O certificado de Potencial Construtivo Transferível terá prazo de validade por 5 (cinco) anos, a partir 
da data de aquisição do Município, ao fim dos quais, se não incorporado a algum imóvel, caducará.

§ 1º Poderá, dentro do prazo de validade, ser incorporado a imóvel do proprietário, registrado como detentor
do certificado junto ao Município, desde que obedecidas as normas de transferência e utilização.

§ 2º A incorporação referida no § 1º será permitida apenas uma vez.

 
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DE ÍNDICES

 
Art. 13. O Banco de índices será administrado por um Conselho Diretor nomeado pelo Prefeito Municipal.

Art. 14. O Conselho Diretor será composto por 5 (cinco) membros, ocupantes dos seguintes cargos:

I - Secretário Municipal de Planejamento;

 
II - Secretário Municipal de Gestão e Finanças;

 
III - Secretário Municipal de Urbanismo;

 
IV - Assessor Economista; e

 
V - Assessor Arquiteto ou Engenheiro Civil.

Parágrafo único. O Conselho funcionará de acordo com Regimento próprio, elaborado pelo Conselho 
Diretor, a ser homologado pelo Prefeito Municipal.

Art. 15. São atribuições do Conselho Diretor do Banco de Índices:

I - administrar a obtenção, a guarda e a utilização dos recursos do Banco de Índices;

II- traçar regras operacionais complementares ao Banco de Índices; e

III – estabelecer valor mínimo do metro quadrado do Potencial Construtivo.

Parágrafo único. As regras operacionais traçadas pelo Conselho efetivar-se-ão através de resoluções.

Art. 16. Cabe à Secretaria de Planejamento Municipal oferecer ao Conselho Diretor a infraestrutura 
organizacional de suporte ao seu funcionamento.

Art. 17. Cabe à Secretaria Municipal da Gestão e Finanças, proceder à escrituração contábil do Banco de 
Índices.

Art. 18. Fica revogado o art. 3º da Lei nº 6.971, de 31 de julho de 2009, e a Lei nº 4.897, de 24 de agosto de
1998.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 17 de dezembro de 2009; 134º da Colonização e 119º da Emancipação Política.

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL


