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PROPOSTA 1: Art. 70. O Potencial Construtivo Básico cedente (PCBc), definido no Art. 68º, poderá ser transferido mediante Escritura Pública de Cessão de Direito, em frações ou em sua totalidade de metros quadrados para lotes em que haja defict de edificabilidade, definido no Art. 71o, devendo haver um equilíbrio econômico corrigido pela relação entre os valores venais, observados os valores dos impostos de transmissão intervivos dos lotes cedentes e receptores, com base nas avaliações definidas pela Secretaria de Tributação do Município do Natal. § 1º Nas transferências entre lotes com diferentes Coeficientes de Aproveitamento Básico, com o objetivo de proporcionar uma equivalência entre os lotes cedente e receptor, o potencial a ser transferido também deverá ser corrigido utilizando a relação entre os Coeficientes de Aproveitamento dos lotes receptor e cedente respectivamente, onde o Potencial Construtivo Receptor (PCR) a ser alocado no lote receptor será definido através da seguinte expressão: PCR = PCBc x quivale ao rente (PCBc) da parcela doada, será deduzida a área const
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Art. 70 - A transferência do potencial construtivo será averbada no registro imobiliário competente, à margem da matrícula dos 

imóveis cedente e cessionário do potencial construtivo alienado. 

Parágrafo único - A averbação do imóvel cedente de potencial construtivo deverá conter, além da descrição da área cedida, as 

condições de proteção, preservação e conservação, quando for o caso.                                                                         
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