
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              299ª REUNIÃO ORDINÁRIA . DEZEMBRO . 2022   

Protocolo de Ofício ao COMPUR

Ofício ao COMPUR 

Diretrizes de Parcelamento do Solo

Rua Francisco Ildeu da Fonseca, nº 451, 

Bairro Pilar - Regional Barreiro

Protocolo: Processo 01-060.407/16-44  
Interessada:  IMIX Empreendimentos

4.2
Relatoria: Pedro de Freitas Maciel Pinto - Poder Executivo



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              299ª REUNIÃO ORDINÁRIA . DEZEMBRO . 2022   

Protocolo de Ofício ao COMPUR

APRESENTAÇÃO

Trata-se de solicitação realizada dentro de processo de parcelamento ao COMPUR, onde o requerente requer a 
deliberação acerca de:

1 – Aceite da transferência em espécie, contrariamente ao que foi definido pela Comissão de Diretrizes para 
parcelamento, em 06/07/2020, para transferência no local, face à carência de equipamentos na região.

2 – Sendo acatado o item 1, pleiteia-se a compensação de valores pagos para a mesma finalidade em processo 
anteriormente instaurado, porém indeferido, conforme GAM apresentada.

3 – Sendo negado o item 1, pleiteia-se, subsidiariamente, o abatimento dos valores pagos, conforme esclarecido 
no item 2, do cálculo da transferência, quando da compatibilização de valores ITBI.  
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A Lei 11.181/2019, que institui o Plano Diretor Municipal, determina em seu Art. 83: 

Art. 83. O Compur é o órgão municipal colegiado responsável pela discussão pública de matérias de política 
urbana e tem as seguintes atribuições:
(...) 
VIII - opinar sobre os casos omissos da legislação urbanística municipal, indicando soluções para eles;
IX - deliberar, em sede de recurso, nos processos administrativos relativos à aplicação das normas contidas na 
legislação urbanística municipal;

LEGISLAÇÃO

DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2021 
Dispõe sobre a aplicação do art. 4º da Lei nº 9.074/05 e dá outras providências.

Art. 1º - A Comissão de Diretrizes para Parcelamento do Solo poderá, independente de manifestação do Conselho 
Municipal de Política Urbana - Compur, autorizar, nos processos de regularização de parcelamento do solo com 
base na Lei 9.074/2005, a aplicação de parâmetros distintos dos estabelecidos na legislação urbanística.

Parágrafo único - A autorização prevista no caput deste artigo não se aplica: 
I - à dispensa da transferência de 15% (quinze por cento) da área da gleba ao Município. 
II - à conversão da transferência de 15% (quinze por cento) da área da gleba em dinheiro. 

Art. 2º - As decisões da Comissão de Diretrizes Para Parcelamento do Solo relativas ao disposto no art. 1º poderão 
ser objeto de recurso pelo interessado, cabendo ao Plenário do Compur o seu julgamento. 
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Rua Francisco Ildeu da Fonseca, nº 451 – Bairro do Pilar. LOCALIZAÇÃO
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O terreno indiviso ora em análise em exame pela Lei 9074/2005, e na vigência da Lei nº 11.181/19, teve diretrizes 
emitidas em 2020, válidas em razão de protocolo de projeto de parcelamento, na qual foi solicitada a transferência 
de 15% em imóvel dentro ou fora da gleba, em razão da carência de equipamentos na região.

O requerente pleiteia a transferência em espécie (vedada pela Lei 11.181/19 por se tratar de gleba com área 
superior a 10.000 m²), sendo possível sua flexibilização, mediante apreciação do COMPUR.

Subsidiariamente, pleiteia também:
- Se positiva a transferência em espécie, o abatimento do valor pago em processo indeferido para a mesma 

gleba, mediante guia quitada apresentada no processo, sendo necessário esclarecer se o valor deve ser 
atualizado e, 

- Se negativo, ainda assim, a compatibilização de valores no cálculo da transferência em área externa.
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