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NOTA TÉCNICA N° 05/2017 – DIPLAN|COPLAN|SUPLAN 

ASSUNTO: OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT - LUOS 

Introdução 

Esta Nota Técnica visa fornecer subsídios técnicos para a proposta de revisão do 

instrumento jurídico-urbanístico da Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, 

elaborada pela Diretoria de Planejamento e Sustentabilidade Urbana –

DIPLAN/COPLAN/SUPLAN para integrar a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito 

Federal – LUOS/DF.  

A proposta, em conformidade com o art. 171 do PDOT, tem como objetivo definir 

as áreas de aplicação da ONALT, adequando o instrumento à nova sistematização de usos 

contida no Projeto de Lei da LUOS. 

A metodologia utilizada inclui a exposição de conceitos e fundamentos teóricos 

do instrumento, a análise da trajetória legislativa da ONALT no Distrito Federal (DF) e 

estudos de caso de outras legislações. A proposta final foi construída tendo como subsídio 

as diversas discussões desenvolvidas nas reuniões da Câmara Técnica do Conselho de 

Planejamento, criada para apoiar a elaboração da LUOS. 

O resultado do processo consolidou-se nesta Nota Técnica, estruturada em seis 

partes:  

1. Conceitos, fundamentos e regulamentação federal; 

2. A ONALT na legislação do DF; 

3. Estudos de caso; 

4. Proposta para a Lei de Uso e Ocupação Solo do DF; 

5. Considerações finais; 

6. Minuta da proposta. 
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1. Conceitos, fundamentos e regulamentação federal 

A ONALT consiste em uma autorização do Poder Público, mediante 

contrapartida, para a alteração de uso ou atividade original da unidade imobiliária para 

outro uso ou atividade que venha a acarretar valorização imobiliária.  

A contrapartida exigida é a captura pelo Poder Público da mais valia urbana, 

induzida pela mudança normativa de uso. Se fundamenta, portanto, no entendimento de 

que o uso definido pela legislação urbanística está vinculado à geração de renda fundiária 

urbana, e que a renda assim gerada pertence ao conjunto da sociedade e deve ser capturada 

pelo Estado. 

Supostamente, em um terreno urbano, a qualquer tempo, podem-se desenvolver diferentes 

tipos de atividades capitalistas. Atrelada a cada uma dessas atividades, ou usos do solo, 

existe uma renda fundiária total potencial. Tais rendas potenciais têm magnitudes diversas, 

que variam conforme as conjunturas socioeconômicas da localização, a influência do 

sistema de efeitos úteis da aglomeração, e a regulação urbanística, na forma de planos e 

normas de uso e ocupação do solo. Em um dado momento, esses fatores levam a que um 

determinado uso tenha a capacidade de originar uma renda fundiária maior que outros 

usos naquele terreno (ou localização), e a partir desse momento será este o uso que tenderá 

a se impor.
1  

A captura da mais valia urbana induzida pelas normas de uso é o princípio que 

fundamenta o instrumento da ONALT. A esse fundamento se somam a justa distribuição 

dos ônus e benefícios da urbanização, por meio do direcionamento dos recursos 

arrecadados para projetos que promovam a redução das desigualdades urbanas; a indução 

do desenvolvimento urbano, por meio da isenção de sua cobrança em porções específicas 

do território e para usos a serem estimulados; e a regulação do mercado de terras, ao 

diminuir as expectativas de valorização oriundas das alterações das normas de uso. 

Do ponto de vista de sua origem, o instrumento da ONALT tem raízes, assim 

como a Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR, na figura do solo criado, 

definida, pela primeira vez, na carta de Embu de 19762. Por solo criado, entende-se o 

                                                 
1 PAES BARRETO, Cláudia Gonçalves. Renda Fundiária, Legislação Urbanística, Disputa de Usos do Solo: a transformação da 

Avenida 17 de agosto em eixo comercial ao longo da última década. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. P. 85. 
2 Documento que reuniu as propostas do movimento da Reforma Urbana, subscrito pelos urbanistas e juristas Álvaro Villaça 

de Azevedo, Celso Antônio Bandeira de Mello, Dalmo do Valle Nogueira Filho, Eros Roberto Grau, Eurico de Andrade Azevedo, 
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volume edificado acima do coeficiente de aproveitamento, mediante contrapartida ao 

Poder Público. Essa definição, embora seja diretamente vinculada a ODIR, carrega o 

fundamento conceitual da ONALT, já que significa, essencialmente, a separação entre o 

direito de propriedade e o direito de usufruto da propriedade. O usufruto se relaciona não 

só à construção da edificação, mas também aos usos que nela se desenvolvem, e deve ser 

submetido, segundo esse entendimento, aos interesses da coletividade. 

A Constituição Federal de 1988 reforça essa compreensão, ao conceituar o 

princípio da função social da cidade e da propriedade urbana. Esse princípio implica a 

noção de que a propriedade gera obrigações ao proprietário, que visam o atendimento do 

interesse público.  

O Estatuto da Cidade (EC), aprovado em 2001, reafirma o princípio da função 

social, elaborando seu conceito e reunindo mecanismos para sua efetivação. Alguns dos 

princípios que fundamentam a outorga onerosa de alteração de uso estão expostos nas 

diretrizes gerais da política urbana, descritas no art. 2° do EC: 

IX- justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

X- adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos 

gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 

investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 

segmentos sociais; e 

XI- recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a 

valorização de imóveis urbanos 

A outorga onerosa de alteração de uso compõe o arcabouço de instrumentos de 

planejamento definidos no EC, e é abordada em sua Seção IX: 

Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de 

uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

Art. 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a 

outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: 

I – a fórmula de cálculo para a cobrança; 

II – os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 

III – a contrapartida do beneficiário. 

                                                 
Fábio Fanucchi, José Afonso da Silva, Maria de Lurdes Cesariano Costa, Marno Pazzaglini Filho, Miguel Seabra Fagundes, Jorge 
Hori, Antônio Cláudio Moreira Lima e Moreira, Clementina de Ambrosis, Domingos Theodoro de Azevedo Netto, Luiz Carlos 
Costa e Norberto Amorim. 
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No que se refere à destinação dos recursos arrecadados com as outorgas 

urbanísticas, o art. 26 do EC define as seguintes finalidades: 

I – regularização fundiária; 

II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III – constituição de reserva fundiária; 

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

2. A ONALT na legislação do DF  

 O Distrito Federal é precursor na utilização da Outorga Onerosa de Alteração de 

Uso no Brasil. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial PDOT de 19973 é o primeiro 

instituto legal a fazer referência à ONALT, em sua Seção III (artigos 49 a 52). 

 A legislação específica do instrumento é instituída a partir da Lei Complementar 

nº 294/ 2000, que assim o conceitua: 

Art. 2° A outorga onerosa da alteração de uso constitui-se em cobrança, mediante 

pagamento de valor monetário, pela modificação ou extensão dos usos e dos diversos 

tipos de atividades que os compõem, previstos na legislação de uso e ocupação do solo 

para a unidade imobiliária ou quaisquer dos seus pavimentos, que venham a acarretar a 

valorização dessa unidade imobiliária. 

§ 1º Considera-se modificação de uso a mudança de um uso ou tipo de atividade para 

outro diferente daqueles previstos para a unidade imobiliária nas normas de edificação, 

uso e gabarito vigentes. 

§ 2° Considera-se extensão de uso a inclusão de um novo uso ou tipo de atividade não 

previsto para a unidade imobiliária, mantendo-se o uso previsto nas normas e edificação, 

uso e gabarito vigentes. 

§ 3º Fica expressamente vedada a edificação de postos de abastecimento, lavagem e 

lubrificação nos estacionamentos de supermercados, hipermercados e similares, bem 

como de teatros, cinemas, shopping centers, escolas e hospitais públicos. 

A lei vincula a aplicação da ONALT aos Planos Diretores Locais - PDL, 

instituindo que, nas Regiões Administrativas que não possuem PDL, a alteração ou 

extensão de uso dependerá de Estudo Prévio de Viabilidade Técnica - EPVT. Além disso, 

                                                 
3 Lei Complementar nº 17/ 1997 
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a lei estabelece que cabe a TERRACAP a elaboração do laudo de avaliação imobiliária 

para cálculo da cobrança, bem como condiciona a expedição do Alvará de Construção ou 

do Alvará de Funcionamento ao pagamento do débito integral relativo à ONALT. Institui, 

ainda, a destinação dos recursos arrecadados: 95% para o Fundo de Desenvolvimento 

Urbano do Distrito Federal – FUNDURB, e 5% para o Fundo do Meio Ambiente4. 

A lei específica é regulamentada pelo Decreto n° 23.776, de maio de 2003, que 

estabelece o PDOT de 1997, aprovado pela Lei Complementar n° 17, como marco de 

aferição dos usos originais das unidades imobiliárias para fins da ONALT. O decreto 

define, também, a fórmula de cálculo da cobrança:   

Art. 17. A ONALT será calculada pela fórmula: 

VO=A(VUP-VUA), onde: 

I – VO é o valor a ser pago pela outorga onerosa da alteração de uso; 

II – VUP é o valor do metro quadrado da unidade imobiliária com o uso pretendido, 

obtido pelo Laudo de Avaliação; 

III – VUA é o valor do metro quadrado da unidade imobiliária com o uso atual, de acordo 

com a Pauta de Valores Imobiliários; 

IV – A é a área da unidade imobiliária. 

§ 1º O valor do metro quadrado da unidade imobiliária com o uso pretendido será 

calculado de acordo com as Normas Brasileiras Registradas – NBR, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e tomará por referencial a pauta de valores 

publicada anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, devendo 

ser consubstanciado em Tabela de Avaliação a serem aprovadas por ato conjunto da 

TERRACAP e da SEDUH. 

§ 2º O cálculo do valor referido no caput será feito por servidor especializado em 

avaliação e perícia, credenciado e registrado no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA. 

§ 3º A avaliação levará em conta o novo valor de mercado do imóvel em face do novo 

uso ou atividade a serem desenvolvidos, por força dos efeitos da ONALT sobre a unidade 

imobiliária favorecida. 

A fórmula é alterada pelo Decreto n° 36.1045, de dezembro de 2014, que 

estabelece o laudo de avaliação como método de obtenção do valor do metro quadrado 

da unidade imobiliária tanto para o uso pretendido quanto para o uso atual. Dessa forma, 

                                                 
4 Alterado pela Lei Complementar n° 762, de 23 de maio de 2008, que prevê a destinação de 90% para o FUNDURB, 5% para 

o Fundo do Meio Ambiente e 5% para o Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS. 
5 Os decretos nº 32.142, de 21 de agosto de 2010, nº 36.773, de 28 de setembro de 2015, e nº 37.879 de dezembro de 2016 

promovem alterações pontuais na regulamentação da ONALT, abrangendo aspectos de sua operacionalização. 
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as duas avaliações ficam mais próximas do valor praticado no mercado imobiliário. Essa 

alteração, embora tenha implicado em redução arrecadatória, corrige a distorção da 

fórmula de cálculo anterior, que considerava o laudo de avaliação imobiliária como 

referência para o valor do uso pretendido, sendo o valor do uso atual calculado através da 

Pauta de Valores Imobiliários. Além disso, o decreto também define como uso original, 

para as unidades imobiliárias com normas publicadas após a aprovação do PDOT de 

1997, o primeiro uso e atividade atribuídos para a unidade. 

Art. 17. A ONALT será calculada pela fórmula: 

VO = A(VUP-VUA), onde: 

I – VO é o valor a ser pago pela outorga onerosa de alteração de uso; 

II – VUP é o valor do metro quadrado da unidade imobiliária com o uso pretendido, 

obtido pelo Laudo de Avaliação, de acordo com as Normas Brasileiras Registradas – 

NBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e deve tomar por 

referencial o valor praticado no mercado imobiliário do Distrito Federal; 

III – VUA é o valor do metro quadrado da unidade imobiliária com o uso atual, obtido 

pelo Laudo de Avaliação, de acordo com as Normas Brasileiras Registradas – NBR, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e deve tomar por referencial o 

valor praticado no mercado imobiliário do Distrito Federal; 

IV – A é a área da unidade imobiliária expressa em metros quadrados. 

§1º O cálculo do valor referido no caput deverá ser feito pela TERRACAP, por 

profissional especializado em avaliação. 

§2º A avaliação deve levar em conta o valor de mercado do imóvel em face do novo uso 

ou atividade a serem desenvolvidos, por força dos efeitos da ONALT sobre a unidade 

imobiliária. 

§3º Para efeito do cálculo da ONALT, considera-se alteração de uso a mudança ou 

extensão do uso ou do tipo de atividade para outro diferente daqueles previstos nas 

normas que vigoraram para a respectiva unidade imobiliária na data de 28 de janeiro 

de 1997. 

§4º Para as unidades imobiliárias que tiveram suas normas publicadas após 28 de 

janeiro de 1997, deve-se adotar como uso original o primeiro uso e atividade 

determinados para a unidade. 

§5º Nos casos onde já houver sido paga ONALT, a cobrança por nova alteração se dará 

a partir do uso já outorgado. (Alterado – Decreto 36.104/2014) (grifo nosso) 

Em 2015, é aprovada a Lei Complementar n° 902, que altera a redação da Lei 

Complementar n° 294/2000. Dentre as alterações está a permissão para a inclusão de 

atividade de posto de abastecimento nos lotes com os usos descritos na lei, desde que 

“motivada por situação de relevante interesse público e precedida da participação popular 

e de Estudo Prévio de Viabilidade Técnica – EPVT” (art. 2°, § 3°). A nova lei inclui, 
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também, a Carta de Habite-se entre os licenciamentos condicionados ao pagamento da 

ONALT. 

No âmbito regulatório, cabe ressaltar, ainda, o conteúdo do art. 317 da Lei 

Orgânica do Distrito Federal – LODF, fruto da Emenda n° 49/2007, que institui a 

definição das áreas para aplicação da ONALT como um dos conteúdos mínimos do 

PDOT. 

No que se refere aos planos diretores, o PDOT de 1997, como já colocado, foi o 

primeiro a dispor sobre a ONALT. O PDOT subsequente, aprovado em 2009, também 

inclui em suas disposições o instrumento. O Plano faz referência à legislação específica 

quanto às normas e procedimentos de aplicação, e à Lei de Uso e Ocupação do Solo para 

as áreas de sua incidência6. Dispõe sobre as modalidades de pagamento da cobrança e as 

finalidades de aplicação dos recursos.  

A Lei Complementar n° 854, de 2012, que revisa o PDOT de 2009, define 

alterações que abrangem a ONALT. Dentre elas está a necessidade de publicidade, no 

Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, dos dados da cobrança e da destinação 

dos recursos auferidos. Além disso, a lei acrescenta, no art. 176 do PDOT, que a 

transformação de uso rural em urbano configura alteração de uso e implica a aplicação da 

outorga. 

Os Planos Diretores Locais (PDL), conforme determina a legislação específica, 

definem as atividades que implicam a cobrança da ONALT. A relação dessas atividades 

varia em cada PDL, em combinações que abrangem as seguintes atividades: habitação 

coletiva, posto de abastecimento, supermercado e centro comercial. Exclusivamente o 

PDL do Guará7, também inclui shopping-center, faculdades e instituições de ensino 

médio, hospital e centros de lazer e diversão. Para as RA que não possuem PDL a 

legislação específica determina que a cobrança de ONALT se dará para toda a alteração 

de uso que implique valorização. 

                                                 
6 Na Zona Urbana do Conjunto Tombado, o PDOT determina que o Plano de Preservação do Conjunto 

Urbanístico de Brasília (PPCUB) definirá as áreas onde poderá ser aplicada a ONALT. 
7 Lei Complementar N.º 733/2006 
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3. Estudos de caso 

Embora a aplicação do instrumento da ONALT seja ainda restrita a poucos 

municípios brasileiros, a proposta de revisão da ONALT para a LUOS culmina uma longa 

trajetória legislativa e de aplicação no DF, o que garantiu ao instrumento um relativo 

aperfeiçoamento jurídico e operacional.  

Esse amadurecimento fica evidente diante da comparação do arcabouço 

normativo local com as legislações de outros municípios. Essas legislações são recentes 

e revelam inadequações em relação ao princípio da captura da valorização imobiliária, 

fundamento das outorgas urbanísticas. Em todos os casos levantados, o cálculo da 

contrapartida desconsidera a aferição da valorização advinda com a alteração de uso, 

estabelecendo outros parâmetros para definição do valor cobrado. 

Em relação à área de incidência, as legislações possuem diferentes abordagens. 

Enquanto alguns casos consideram a totalidade do município (Angra dos Reis - RJ, Porto 

Ferreira - SP, Betim - MG), outros definem áreas específicas de sua macrozona rural para 

aplicação (Porto Feliz - SP, São Carlos - SP). Em um dos casos, a aplicação está vinculada 

exclusivamente às áreas que possuem potencial construtivo outorgável (João Pessoa - 

PB). No que se refere aos tipos de contrapartida, a pecúnia é prevista em todos os casos, 

sendo exclusiva em alguns (João Pessoa - PB, São Carlos - SP, Betim - MG), e 

acompanhada de outras alternativas em outros (Porto Feliz - SP, Angra dos Reis - RJ, 

Porto Ferreira - SP). Essas alternativas incluem a cessão de áreas e o investimento em 

projetos e serviços. 

Um ponto recorrente nas legislações levantadas é o condicionamento da outorga 

ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (João Pessoa - PB, Porto Feliz - SP, Angra 

dos Reis - RJ, Betim - MG). A autorização para a alteração de uso fica, dessa forma, 

dependente da análise das implicações urbanas resultantes e da implantação das medidas 

mitigadoras, caso exigidas. 

A destinação dos recursos arrecadados, por sua vez, é prevista em 4 legislações 

(João Pessoa – PB, São Carlos – SP, Angra dos Reis – RJ, Porto Ferreira - SP) e, dentre 

essas, todas explicitam o direcionamento para fundos municipais de desenvolvimento 
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urbano. Somente uma das legislações estudadas define os casos de isenção (Porto Ferreira 

- SP), referentes a empreendimentos habitacionais do plano local de habitação de interesse 

social e a projetos de “reconhecido benefício para o bem comum da população” (Lei 

Complementar nº 104/2011, art. 3°, §4, Porto Ferreira - SP). 
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Tabela 1. Estudos de caso de legislações sobre ONALT. 

Cidade 

População 

estimada 

(IBGE, 2016) 

Incidência Condição 
Valor da 

contrapartida 
Tipos de contrapartida Isenções Destinação de recursos 

João Pessoa – PB 

(Lei nº 12.145/2011) 
801.718 

Nas áreas onde o direito 
de construir pode ser 

exercido acima do 

índice de 
aproveitamento básico 

EIV Valor do IPTU  Pecúnia - FUNDURB 

Porto Feliz – SP 

(Lei nº 4.453/2007) 
52.221 

Em zonas rurais 

específicas, para 

implantação de 
empreendimentos 

habitacionais 

EIV - 

Pecúnia; doação de área indicada 

pelo Executivo; investimentos em 
outras áreas da cidade 

- - 

São Carlos – SP 

(Lei nº 14.059/2007) 
243.765 

Em zonas rurais 
específicas, para a 

conversão de solo rural 

para urbano 

- 

5% do valor de 
mercado do imóvel 

(considerando o uso 

rural) 

Pecúnia - 

Fundo Municipal de 

Habitação e Desenvolvimento 
Urbano 

Angra dos reis - RJ 

(Lei nº 3.419/2015) 
191.504 Município EIV 

OOAU = (FISA x V 

x AC) / FPC* 

Pecúnia; entrega de terrenos; 
entrega de projetos ou serviços 

urbanos 

- 
Fundo Municipal de 

Urbanismo e Meio Ambiente 

Porto Ferreira – SP 

(Lei Complementar 

nº 104/2011) 

55.100 Município - 

2,5% do valor de 
mercado do imóvel 

(considerando o uso 

original) 

Pecúnia; entrega de área similar 

Empreendimento habitacional 

previsto no PLHIS – Plano 
Local de Habitação e 

Interesse Social; projeto de 

reconhecido benefício para o 
bem comum da população, 

em termos de urbanização, 

meio ambiente, saúde pública 
e patrimônio histórico. 

Investimento em edificações 
de benfeitoria de interesse 

público; instalação de 

equipamentos de interesse 
comunitários; aquisição de 

lotes ou de glebas destinadas 

às edificações de interesse 
social; destinados ao Fundo 

Municipal de Urbanização – 

FUMURB 

Betim – MG 

(Lei nº 5.386/2012) 
422.354 Município 

EIV, 

relatório de 

impacto de 
circulação 

10% do valor do 
imóvel de acordo 

com o ITBI 

Pecúnia - - 

* onde: FISA é o Fator de Interesse Socioambiental; AC é a área construída com uso pretendido; V é o valor do m² do lote ou gleba; FPC é o Fator de Porte da Construção. 
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4. Proposta para a Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF 

Em conformidade com o art. 177 do PDOT, a proposta da ONALT para a LUOS 

visa pormenorizar as áreas de aplicação do instrumento no território do DF8, e adequar o 

instrumental à nova sistematização de usos por Unidades de Uso e Ocupação do Solo – 

UOS estabelecida pelo Projeto de Lei. A fórmula de cálculo da contrapartida financeira e 

os procedimentos administrativos para a aplicação da ONALT não são objeto da proposta, 

e permanecem regidos pela legislação específica. 

Para fins da proposta, a alteração ou extensão de atividade para aplicação da 

ONALT se configura na mudança entre os conjuntos de atividades descritos no Quadro 

de Atividades Agregadas que compõe o Anexo IX do Projeto de Lei (ver a minuta). A 

alteração ou extensão para outra atividade constante no mesmo conjunto, ou para grupo, 

classe ou subclasse dentro de uma mesma atividade não implica aplicação da ONALT. 

Excetuam-se dessa lógica as mudanças para o grupo residencial multifamiliar; para o 

grupo comércio varejista de combustível; para o grupo hotéis e similares; e quando o 

arranjo resultante dos usos ou atividades configurar edificação caracterizada como 

shopping center ou centro comercial. Essa sistematização busca garantir maior isonomia 

à aplicação do instrumento. 

A normatização vigente, descrita nos PDL, define um pequeno conjunto de 

atividades que implicam cobrança, sendo que essa pré-seleção dos tipos de uso que 

induzem à valorização imobiliária carece de fundamentos técnicos. A norma, nesse 

sentido, incorre no risco de estabelecer condições desiguais para os diferentes 

proprietários. Ao ampliar os usos e atividades passíveis de cobrança, o instrumento passa 

a operar segundo um critério mais claro e homogêneo. 

Ao mesmo tempo, ao estabelecer conjuntos de atividades para tipificação da 

alteração, a proposta garante que a alteração ou extensão entre atividades similares não 

seja objeto de cobrança. Evita-se, dessa forma, uma exigência indiscriminada de 

aplicação do instrumento, que possa incluir alterações que não acarretem valorização. 

                                                 
8 Excetuando a Zona Urbana do Conjunto Tombado, na qual essas definições serão definidas pelo Plano de Preservação do 

Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB. 
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 As exceções à regra (grupo “habitação multifamiliar”, grupo “comércio varejista 

de combustível”, grupo “hotéis e similares”, e edificação caracterizada como shopping 

center ou centro comercial), contemplam atividades reconhecidamente indutoras de 

valorização imobiliária. A sistematização da cobrança pela mudança entre conjunto de 

atividades não é capaz de incidir sobre as alterações que envolvem essas atividades, uma 

vez que elas são classificadas como grupos. Para não desprezar a mais valia assim gerada, 

a proposta destaca esses grupos da lógica geral de aplicação. 

Em relação à incidência no território, o instrumento considera a divisão por UOS, 

e alia à captura da valorização imobiliária uma estratégia de indução do desenvolvimento 

urbano. 

A estratégia de indução do desenvolvimento urbano se consubstancia por meio da 

isenção da aplicação da ONALT a alterações e extensões para usos não residenciais 

exclusivos nas seguintes UOS: RO 1, RO 2, CSIIR 1, CSII 1 e CSIIR 1 NO. Dessa forma, 

o Poder Público prevê um incentivo ao proprietário que, perante a possibilidade 

normativa, optar por usos urbanos mais diversificados e economicamente mais 

dinâmicos.  

O conjunto passível de isenção nesse caso abarca 82,43% do total de lotes de todas 

as UOS previstas, e é caracterizado pela predominância de lotes pequenos (metragem 

inferior a 350 m²) de escala local. Em termos gerais, essas características denotam uma 

menor vinculação dessas UOS às dinâmicas de valorização imobiliária. Os lotes incluídos 

nessa estratégia estão quantificados na tabela a seguir, por UOS: 

 

Tabela 1. Isenção para mudança ou alteração que não seja para o uso residencial exclusivo:  

RO 1  RO 2 

Área Quant. lotes % Área Quant. lotes % 

A ≤ 150 146329 58,93% A ≤ 150 16738 57,12% 

150 < A ≤ 350 84638 34,08% 150 < A ≤ 350 12295 41,96% 

350 < A ≤ 1000 10870 4,38% 350 < A ≤ 1000 266 0,91% 

A > 1000 484 0,19% A > 1000 3 0,01% 

TOTAL 248321 69,50% TOTAL 29302 8,20% 

CSIIR 1 CSII 1 

Área Quant. lotes % Área Quant. lotes % 

A ≤ 150 3851 55,21% A ≤ 150 78 20,26% 

150 < A ≤ 350 2609 37,41% 150 < A ≤ 350 98 25,45% 
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350 < A ≤ 1000 338 4,85% 350 < A ≤ 1000 84 21,82% 

A > 1000 176 2,52% A > 1000 125 32,47% 

TOTAL 6975 1,95% TOTAL 385 0,11% 

CSIIR 1 NO TOTAL LOTES PASSÍVEIS DE ISENÇÃO 

Área Quant. lotes % Área Quant. lotes % 

A ≤ 150 8095 53,43% A ≤ 150 175091 59,45% 

150 < A ≤ 350 4818 31,80% 150 < A ≤ 350 104458 35,47% 

350 < A ≤ 1000 2229 14,71% 350 < A ≤ 1000 13787 4,68% 

A > 1000 399 2,63% A > 1000 1187 0,40% 

TOTAL 15152 4,24% TOTAL 294523 82,43% 

  

Também integra a estratégia de indução do desenvolvimento a isenção para as 

unidades imobiliárias localizadas nas UOS CSIInd e UOS CSIIndR quando a alteração 

ou extensão tiver como destino as atividades do uso industrial. Essa excepcionalidade tem 

como intuito o estímulo às atividades industriais. A quantidade de lotes que se enquadram 

nessa estratégia está discriminada na tabela a seguir: 

Tabela 2. Isenção para mudança ou alteração para as atividades do uso industrial:  

CSIInd 1 CSIInd 2 

Área Quant. lotes % Área Quant. lotes % 

A ≤ 150 508 10,62% A ≤ 150 6 0,1% 

150 < A ≤ 350 950 19,87% 150 < A ≤ 350 961 20,1% 

350 < A ≤ 1000 2333 48,81% 350 < A ≤ 1000 1411 29,52% 

A > 1000 988 20,67% A > 1000 1323 27,68% 

TOTAL 4779 1,33% TOTAL 3701 1% 

CSIInd 3 CSIIndR 

Área Quant. lotes % Área Quant. lotes % 

A ≤ 150 - - A ≤ 150 2067 43,25% 

150 < A ≤ 350 - - 150 < A ≤ 350 1988 41,59% 

350 < A ≤ 1000 - - 350 < A ≤ 1000 500 10,4% 

A > 1000 19 100% A > 1000 4 0,08% 

TOTAL 19 - TOTAL 4559 1,27% 

TOTAL LOTES PASSÍVEIS DE ISENÇÃO 

Área Quant. lotes % 

A ≤ 150 2581 19,76% 

150 < A ≤ 350 3899 29,85% 

350 < A ≤ 1000 4244 32,5% 

A > 1000 2334 17,87% 

TOTAL 13058 3,65% 

 

O instrumento é aplicado sem isenções nas UOS que possuem um maior potencial 

de valorização imobiliária por definirem centralidades, por possuírem maior proporção 

de grandes lotes, ou por permitirem atividades reconhecidamente indutoras de 
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valorização imobiliária. Compõe esse conjunto as UOS: CSIIR 2 NO, CSIIR 2, CSIIR 3, 

CSII 2, CSII 3, CSIindR, CSIInd 1, CSIInd 2, CSIInd 3, Inst, PAC 1, PAC 2 e PAC 3. 

 A proposta ainda isenta da aplicação da ONALT as unidades imobiliárias 

localizadas nas UOS Inst EP, aquelas destinadas à produção de Habitação de Interesse 

Social no âmbito da Política Habitacional do Distrito Federal, e os imóveis de propriedade 

do Poder Público. Ficam isentas também as alterações e extensões de uso ou atividade 

para o uso institucional, nas seguintes atividades de interesse coletivo: 

a) atividades de educação constantes nos grupos 85.1, 85.9;  

b) atividades de atenção à saúde humana, constantes nos grupos 86.5, 86.9;  

c) atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas 

em residências coletivas e particulares constantes nos grupos 87.1, 87.3; 

d) atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental constantes no grupo 91.0. 

A isenção dessas atividades tem por objetivo incentivar que essas aconteçam ou 

se instalem, diante da concorrência de atividades permitidas para uma mesma unidade 

imobiliária, o que poderia resultar na predominância de atividades de maior rentabilidade 

imobiliária em prejuízo das atividades institucionais de uso coletivo. 

 Por último, a proposta prevê que os laudos de avaliação imobiliária, que subsidiam 

o cálculo da cobrança da ONALT, podem ser elaborados tanto por profissional do quadro 

de pessoal da TERRACAP, como prevê a legislação vigente, como por profissional 

especializado e credenciado da iniciativa privada. A expansão dessa atribuição antecipa 

um provável aumento da demanda por requerimentos de ONALT, uma vez que a proposta 

aqui descrita aumenta a gama de atividades que implicam a aplicação do instrumento.  
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5. Considerações finais 

A proposta da ONALT, a integrar o projeto de lei da LUOS, define as áreas de 

aplicação do instrumento, e promove sua adequação à sistematização de usos e atividades 

proposta na LUOS. 

Considerando os fundamentos conceituais da ONALT, a trajetória da legislação 

do instrumento no Distrito Federal e a análise de estudos de caso de legislações similares 

em outros municípios, o desenho da proposta considerou duas estratégias principais: a 

captura da valorização imobiliária induzida pela alteração das normas de uso; e a indução 

do desenvolvimento urbano, a partir da isenção de aplicação do instrumento para usos e 

áreas específicas. 
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6. Minuta da proposta 

Minuta da LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – LUOS 

CAPÍTULO II - DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO  

Art. 66. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT constitui autorização de 

alteração ou extensão dos usos ou atividades em relação ao definido na norma original e 

permitidos nesta Lei Complementar que venham a acarretar a valorização de unidades 

imobiliárias, mediante contrapartida. 

 Não se configura alteração ou extensão dos usos ou atividades para aplicação da 

ONALT as seguintes situações: 

I – mudança de grupo, classe ou subclasse em uma mesma atividade, constante do 

Anexo I – Tabela de Usos e Atividades da LUOS; 

II – mudança entre as atividades agregadas em um mesmo conjunto e vinculado a um 

mesmo uso nos termos do Anexo IX – Quadro de Atividades Agregadas para ONALT. 

 – Excetuam-se do §1º as mudanças: 

I – do grupo habitação unifamiliar para a habitação multifamiliar; 

II – de qualquer grupo da atividade comércio varejista para o grupo comércio varejista 

de combustível; 

III – de qualquer grupo da atividade de alojamento para o grupo hotéis e similares. 

 Quando o arranjo resultante dos usos ou atividades configurar edificação 

caracterizada como shopping center ou centro comercial é devida a ONALT.  

 A forma de cálculo da contrapartida financeira e os procedimentos administrativos 

para aplicação da ONALT são estabelecidos pela Lei Complementar nº 294, de 27 de 

junho de 2000, e sua regulamentação. 

 Considera-se norma original, para fins de cálculo da ONALT: 

I  – a norma vigente para a unidade imobiliária na data da publicação da Lei 

Complementar nº 17, de 28 de janeiro de 1997; 

II – a primeira norma estabelecida para a unidade imobiliária, sem normativo 

preexistente, quando publicada após 28 de janeiro de 1997. 

 Nos casos onde já houver sido paga a ONALT em decorrência de alteração ou 

extensão de uso, a cobrança por nova alteração tomará por referência o uso outorgado. 

Art. 67. A ONALT não é aplicada para as unidades imobiliárias: 

I – localizadas nas UOS RO 1 e RO 2; 

II – localizadas nas UOS CSII 1, CSIIR 1 e CSIIR 1 NO, quando houver alteração ou 

extensão de uso original para o uso comercial, prestação de serviços, institucional ou 

industrial; 

III – localizadas nas UOS não contempladas nos incisos I e II, quando houver alteração 

ou extensão de uso ou atividade original para o uso institucional, das seguintes atividades: 
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a) de educação constantes nos grupos 85.1, 85.9; 

b) de atenção à saúde humana, constantes nos grupos 86.5, 86.9; 

c) de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em 

residências coletivas e particulares constantes nos grupos 87.1, 87.3; 

d) ligadas ao patrimônio cultural e ambiental constantes no grupo 91.0; 

IV – localizadas nas UOS CSIInd e  UOS CSIIndR para as atividades do uso industrial; 

V – localizadas nas UOS Inst EP ou imóvel de propriedade do Poder Público; 

VI – destinadas à produção de Habitação de Interesse Social no âmbito da Política 

Habitacional do Distrito Federal, conforme regulamentação. 

Art. 68. O valor a ser pago pela ONALT deve ser feito com base em laudo de avaliação 

correspondendo ao valor da efetiva valorização, elaborado por profissional: 

I – habilitado do quadro de pessoal da TERRACAP, nos termos da Lei Complementar 

nº 294, de 2000; 

II – especializado em avaliação e perícia, credenciado e registrado no conselho 

profissional correspondente e cadastrado na Administração Pública, nos termos da 

regulamentação específica. 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E  HABITAÇÃO  

Subsecretar ia  de Pol ít icas e Planejamento Urbano  
Coordenação de Po l ít ica ,  P lanejamento e Sustentabi l idade Urbana  

Diretor ia  de Planejamento e Sustentab i l idade Urbana -  DIPLAN  

 

NOTA TÉCNICA 05/2017 – SUPLAN/COPLAN/DIPLAN – versão outubro 2017 
CONSIDERAÇÃO ACERCA DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT 

 18|19 
 

 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E  HABITAÇÃO  

Subsecretar ia  de Pol ít icas e Planejamento Urbano  
Coordenação de Po l ít ica ,  P lanejamento e Sustentabi l idade Urbana  

Diretor ia  de Planejamento e Sustentab i l idade Urbana -  DIPLAN  

 

NOTA TÉCNICA 05/2017 – SUPLAN/COPLAN/DIPLAN – versão outubro 2017 
CONSIDERAÇÃO ACERCA DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT 

 19|19 
 

 

 


