
CMDU
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA
10/11/2020

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às
19h00,  em  reunião  virtual  através  do  link
https://mett.google.com/xdm-vozz-mji,  constatando-se  o  quórum
regimentar,  reuniu-se  o  Conselho  para  a  realização  da  sua
trecentésima  quinquagésima  terceira  reunião  ordinária  com  a
presença dos seguintes conselheiros:

ENTIDADES TITULARES

SEGMENTO ECOLÓGICO

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO RESGATE CAMBUÍ
TITULAR: Evangelina de Almeida Pinho
SUPLENTE: Teresa Cristina Moura Penteado

SEGMENTO EMPRESARIAL

SINDUSCON – SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPLENTE: Daniel Gustavo Carneiro Turchetti

SECOVI –Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo.
TITULAR: Carina Silva Cury

HABICAMP ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HABITAÇÃO
TITULAR: Welton Nahas Curi

SEGMENTO MOVIMENTO POPULAR

GRUPO PRÓ URBE
SUPLENTE: Fabio Silveira Bernils

MINHA CAMPINAS
TITULAR: Claudia Helena de Oliveira

SEGMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- 2ª SUBSEÇÃO DE CAMPINAS
TITULAR: Ronaldo Gerd Seifert

IAB – INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL
TITULAR – Alan Silva Cury



AREA – Associação Regional de Escritórios de Arquitetura
TITULAR: João Manuel Verde dos Santos

AEAC – ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPINAS
TITULAR: Egberto Luiz P. de Arruda Camargo

SEGMENTO UNIVERSITÁRIO

PUC – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
TITULAR: Fabio de Almeida Muzetti

UNICAMP – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
TITULAR: Thalita dos Santos Dalbelo
SUPLENTE: Gabriela Marques Romero

SEGMENTO INSTITUCIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
TITULAR: Márcio Rodrigo Barbutti

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
TITULAR: Anita Mendes Aleixo Saran

SECRETÁRIA EXECUTIVA: Maria Célia Moura Martins

PAUTA:

1. Aprovação da Ata 352ª Reunião Ordinária;

2. Apresentação e aprovação dos Pareceres referentes aos PLCs: 68/19,
08/20, 28/20, 47/20, 49/20 e 53/20;

3. Assuntos diversos.

O Conselheiro João Verde, Presidente  deste Conselho iniciou a
reunião dando boas-vindas a todos os participantes, convidando a
mim,  Maria  Célia,  Secretária  Executiva  do  CMDU  para  lavrar  a
presente ata. Reportando-se ao primeiro item de pauta, justificou
que  devido  à  algumas  alterações  a  serem  feitas  a  seu  pedido,
considerou  que  a  sua  aprovação  seja  postergada  para  próxima
reunião.  No  item  seguinte,  apresentação  dos  Pareceres,  o
Presidente perguntou ao Conselheiro Welton,  relator  do Parecer
referente ao PLC nº 49/20, se tinha acrescentado ou concluído mais
alguma coisa,  pois o mesmo Parecer   gerou dúvidas na reunião
passada, sendo que ele mesmo salientou que norma, não é lei. O
Conselheiro  Welton disse  que  cabe  ao  jurídico  analisar,
explicando que o PLC cria normas que não tem lógica, deu como
exemplo, um cego não pode pegar escada rolante, disse também



que já existe norma da ABNT que tem que ser atendida. Após o
relator apresentou o Parecer que é contrário ao PLC, que trata: O
Projeto de Lei  Complementar nº 49/2020 Acrescenta o artigo 20-A à Lei  nº
9953,  de  18  de  dezembro  de  1998,  que  “dispõe  sobre  a  instalação  e  o
funcionamento de elevadores de passageiros e escadas rolantes e dá outras
providências”.

Art.  1º Fica acrescentado o artigo 20-A à Lei 9.953 de 18 de dezembro de
1998, com a seguinte redação:
“Art.  20-A Os  estabelecimentos  com circulação de  público  no Município  de
Campinas que sejam proprietários e/ou possuidores de escada rolante ficam
obrigados a afixar, na própria escada ou em área adjacente, aviso aderente de
fácil visualização e dispositivos de segurança com indicação tátil.

§ 1º O aviso de que trata o caput deve orientar os usuários quanto ao uso
adequado da escada rolante e quanto aos cuidados que devem ser observados
para se evitar acidentes ao utilizá-la.

§ 2º O aviso deve conter informações específicas para a utilização da escada
rolante por crianças e por pessoas com mobilidade reduzida.

§  3º  O  atendimento  ao  disposto  neste  artigo  é  condição  para  obtenção,
manutenção  e  renovação  do  alvará  de  uso  da  edificação  em  que  estiver
instalada a escada rolante.

§ 4º  No caso de descumprimento do disposto neste artigo,  o  infrator  ficará
sujeito às penalidades previstas no art.22 da Lei nº 11.749, de 13 de novembro
de  2003,  observando  o  processo  fiscal  estabelecido  nos  arts.  26  e  27  da
referida Lei, bem como às sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.”

Art.  2º  O  Poder  Público  regulamentará  esta  Lei  no  que  couber  quanto  à
preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação, nos termos do §
1º do art.  55 da Lei  Federal de 1.990, baixando as normas que se fizerem
necessárias no prazo máximo de noventa dias contados da data de publicação
desta Lei

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Finalizada  à  apresentação,  foi  dada a  palavra  aos  participantes,
tendo a  Conselheira Anita citado o Decreto nº 15.617 de 25 de
setembro de 2006, que fala que a Prefeitura tem que dar alvará de
funcionamento  para  os  elevadores,  escadas  rolantes  e  esteiras,
como também fiscalizar as já existentes. Perguntou ao Conselheiro
Rodrigo  Barbutti  se  a  Seplurb  está  aplicando  esse  Decreto.  O
Conselheiro Rodrigo  respondeu que do seu conhecimento existe
uma coordenadoria de prevenção de incêndio e pânico.  Após o
Presidente colocou em votação, sendo aprovado pela maioria, com



uma abstenção, este parecer será parte integrante desta ata, anexo
1.  A  Conselheira  Claudia pediu  a  palavra,  sugeriu  que  os
Pareceres sejam encaminhados com maior antecedência, para os
que não são técnicos,  estudarem e entenderem melhor,  votando
com maior segurança. O Presidente disse quando se tem dúvidas,
coloca à disposição para esclarecimentos, e sempre o Conselheiro
pode pedir a palavra. Na apresentação do Parecer referente ao PLC
nº 53/20, O Projeto de Lei Complementar, em questão, altera o art. 198 da
Lei Complementar nº 208 de 20 de dezembro de 2018, que “dispõe sobre
parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas

Art.  1º  Fica  alterado o  art.  198 da Lei  Complementar  nº  208,  de 20 de
Dezembro de 2.018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 198 diz: “Até 7 de janeiro de 2022, os lotes situados na Zona 1,
nos termos estabelecidos pela Lei nº 6031, de 28 de Dezembro de
1988, poderão ser subdivididos em lotes com área mínima de 125m²
(cento e vinco e cinco metros quadrados) e testada de 5,00m (cinco
metros), adotando-se os parâmetros construtivos do tipo H-1, desde
que  destinados  a  uma  única  habitação  e  suas  construções
acessórias.” (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

A Conselheira e relatora Carina fez a explanação, em seguida foi
dada a palavra aos participantes. O Conselheiro Welton, disse que
é primeiro é entender a questão jurídica, a Lei de zoneamento foi
criada depois, disse que tem dúvidas se é modificação da Lei ou
prazo  que  não  se  aplicou,  e  também  sobre  a  legalidade
juridicamente,  se  a  Câmara  tem autonomia  para  fazer  este  tipo
projeto de lei.  A Conselheira Anita explicou que na Lei 6.031 de
1988, não era permitido fazer duas casas no mesmo lote, hoje é
mais  permissível,  tem  pontos  favoráveis,  mas  tem  muito  mais
negativos. O Conselheiro Ronaldo disse que se o CMDU verificar
se tem falha inconstitucional, deve apontar, mas dá para defender
as duas teses.  A Conselheira Claudia falou que cabe a Câmara
Municipal legislar sobre o assunto, segundo pesquisas que fez.  O
Conselheiro e Presidente João Verde, expôs que na sua opinião
em questões  técnicas,  trás  vários  benefícios,  o  Plano  Diretor  já
definiu  7  (sete)  metros  de  frente,  com  5  (cinco)  metros,  existe
muitas dificuldades, como por exemplo: ponto de ônibus, não tem
que  dar  continuidade  à  lei  anterior,  sugeriu  tirar  as  partes  da
legalidade.  Em  seguida  o  Presidente colocou  em  votação  o
Parecer, sendo aprovado pela maioria, com dois votos contrários, o
presente  Parecer  será  parte  integrante  desta  ata  anexo  2.  O
Parecer referente ao PLC nº 28/20  O Projeto de Lei Complementar
em questão visa simplificar e desburocratizar o processo de obtenção
de  licença  de  obra,  especificamente  em manutenção  de  pequeno



porte  como pintura  de  paredes  e  troca  de  pisos  e  revestimentos,
troca de caixilhos, rebaixamento de gesso, instalação e manutenção
de guarda-corpo, instalação e manutenção de ar condicionado.

Para  tanto,  acresce  os  parágrafos  1º  e  2º  ao  Art.  157  da  Lei
Complementar nº 9, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o
Código de Projetos e Execuções de Obras e Edificações do Município
de Campinas.

No  parágrafo  1º,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  isenta  de
licenciamento municipal os serviços de manutenção predial que não
impliquem alteração da configuração física de edificações.

Já  no parágrafo 2º,  destina ao Poder  Executivo,  definir  através de
normas  complementares,  os  serviços  de  manutenção  predial  não
sujeitos  à  emissão  de  alvará  para  sua  autorização,  sugerindo  25
modalidades. Após a explanação do relator,  Conselheiro Alan, foi
dada a palavra aos participantes.  A Conselheira Anita perguntou
se no PLC fala se tem alguém responsável com a apresentação de
ART/RRT,  a  responsabilidade técnica  do  engenheiro  se  dá  pelo
recolhimento da ART e do arquiteto pela RRT O Conselheiro Alan
informou  que  não  está  explicito,  a  Prefeitura  irá  definir  normas
complementares, para seu cumprimento, deverá fiscalizar, devendo
seguir  as  normas da  ABNT.  O Conselheiro  Welton sugeriu  um
parágrafo  com  serviços  de  gesso,  janelas,  e  todos  os  serviços
deverão ter ART ou RRT. O Conselheiro Fabio Bernils opinou que
tem que ter um responsável, um suporte técnico. O Conselheiro e
Presidente  João  Verde disse  que  tem  dúvidas  quanto  a
fiscalização.  A  Conselheira  Evangelina concordou  com  o
Presidente, o nível de fiscalização tem que ser aplicável. Sem mais
manifestações, o Presidente colocou em votação o Parecer, sendo
aprova  pela  maioria  da  forma  como  se  apresenta;  e  três  votos
contrários a inclusão da ART, este Parecer será parte integrante
desta ata anexo 3 O Parecer referente ao PLC nº 08/2020 que

 dispõe sobre a Aprovação Responsável imediata de construções em
edificações horizontais, exceto aquelas: 

a) previstas em glebas, localizadas no perímetro urbano; 

b)  objeto  de  licenciamento  ambiental  previsto  na  LC  49,  de
2013 (empreendimentos e atividades de impacto local); 

c)  que  excedam  o  Coeficiente  de  Aproveitamento  Básico
estabelecido no Plano Diretor; d) que sejam objeto de Estudo de
Impacto de Vizinhança, ou 

e) que sejam objeto de estudos específicos ou de viabilidade,
nos termos da LC nº 10.850, de 2001. 



Foi  apresentado  pela  Conselheira  e  relatora  Evangelina,  que
explicou  que  exarou  o  Parecer  sozinha,  pois  a  comissão  não
conseguiu  se  reunir.  No  seu  entendimento  concluiu  Parecer
favorável  ao  PLC.  Após  foi  dada a  palavra  aos  participantes.  O
Conselheiro  Welton agradeceu  à  Conselheira  e  disse  que  ela
resumiu muito bem.  O Conselheiro Fábio Bernils se desculpou
por  não  ter  conseguido  participar  da  comissão.  Colocado  em
votação  o  Parecer  sobre  o  PLC  nº  08/20  foi  aprovado  por
unanimidade, este Parecer será parte integrante desta ata anexo 4.
Na sequência foi apresentado pela Conselheira e relatora Teresa
Penteado, o Parecer referente ao PLC nº 68/2019, que concluiu
favorável ao PLC, que trata o seguinte:

 O Projeto de Lei Complementar nº 68/2019 Proíbe a construção de barragens cuja
operação  tenha  qualquer  abrangência  sobre  o  território  de  Campinas  sem  a
apresentação do Plano de Segurança da Barragem.

Art.  1º  Fica  proibida  a  construção  de  barragens  cuja  operação  tenha  qualquer
abrangência sobre o território de Campinas, destinadas à acumulação de água para
quaisquer  usos,  à  disposição  final  ou  temporária  de  rejeitos  e  à  acumulação  de
resíduos industriais, sem a apresentação do Plano de Segurança da Barragem, nos
termos da Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, e da Resolução da
Agência Nacional de Águas nº 91 de 02 de abril de 2012.

Art.2º Essa Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

A relatora citou a Lei Federal nº 12.334/2010 que trata o assunto. O
Presidente disse  que  essa  Lei  Federal  já  contempla  isso.  A
Conselheira Teresa rebateu dizendo que tem que ter o Plano de
Segurança  primeiro.  A  Conselheira  Gabriela disse  como
esclarecimento,  que  nessa  Lei  se  aplica  de  médio  e  de  grande
porte,  considerando  as  fases  de  planejamento,  projeto,  as  Leis
Federais e Estaduais, já contempla as construções. O Presidente
expôs uma dúvida, as barragens de contenção de água de chuva,
vão ter que ter o Plano de Segurança? No entender da Conselheira
Teresa sim se oferecerem riscos.  O Conselheiro Ronaldo  falou
que  a  Lei  Federal  sofreu  recente  alteração  com  aumento  dos
controles para edificação de barragens. Notou que o PLC não limita
tamanhos  de  barragens  para  sua  aplicação,  o  que  o  torna
inadequado".  Não  havendo  mais  manifestações,  o  Presidente
colocou em votação o Parecer, obtendo 6 votos contrários, 2 votos
favoráveis  e  4  abstenções.  Para  conhecimento  de  todos,  este
Parecer será parte integrante desta ata  anexo 5.  No último item.
assuntos gerais,  o Presidente informou que os PLCs referente à
APA foram retirados da pauta da Câmara.  A Conselheira Teresa
disse que o Ministério Público fez um documento muito bom em
relação aos PLCs.  E,  nada mais havendo a tratar,  o  Presidente



João Verde encerrou a reunião às 21:13hs e eu, Maria Célia Moura
Martins, lavrei a presente ata.

ANEXO 1

PARECER PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 49/2020

REF: Projeto de Lei Complementar nº 49/2020
AUTOR: Vereador Marcelo Silva
RELATORIA: Arqtº Welton Nahas Curi
COMISSÃO: Welton Nahas Curi e Márcio Benvenutti
PARECER: Desfavorável
DATA: 15 de setembro de 2020

Preâmbulo: O Projeto de Lei Complementar nº 49/2020 Acrescenta o artigo 20-A à Lei
nº  9953,  de  18  de  dezembro  de  1998,  que  “dispõe  sobre  a  instalação  e  o
funcionamento  de  elevadores  de  passageiros  e  escadas  rolantes  e  dá  outras
providências”.

Art. 1º Fica acrescentado o artigo 20-A à Lei 9.953 de 18 de dezembro de 1998, com a
seguinte redação:
“ Art. 20-A Os estabelecimentos com circulação de público no Município de Campinas
que sejam proprietários e/ou possuidores de escada rolante ficam obrigados a afixar,
na  própria  escada  ou  em  área  adjacente,  aviso  aderente  de  fácil  visualização  e
dispositivos de segurança com indicação tátil.

§ 1º O aviso de que trata o caput deve orientar os usuários quanto ao uso adequado
da escada rolante e quanto aos cuidados que devem ser observados para se evitar
acidentes ao utilizá-la.

§ 2º O aviso deve conter informações específicas para a utilização da escada rolante
por crianças e por pessoas com mobilidade reduzida.

§ 3º O atendimento ao disposto neste artigo é condição para obtenção, manutenção e
renovação do alvará de uso da edificação em que estiver instalada a escada rolante.

§ 4º No caso de descumprimento do disposto neste artigo, o infrator ficará sujeito às
penalidades  previstas  no  art.22  da  Lei  nº  11.749,  de  13  de  novembro  de  2003,
observando o processo fiscal estabelecido nos arts. 26 e 27 da referida Lei, bem como
às sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.”

Art. 2º O Poder Público regulamentará esta Lei no que couber quanto à preservação
da vida, da saúde, da segurança, da informação, nos termos do § 1º do art. 55 da Lei
Federal de 1.990, baixando as normas que se fizerem necessárias no prazo máximo
de noventa dias contados da data de publicação desta Lei

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER:



Para  análise  deste  PLC  foi  observado  as  determinações  da  norma  NBR  16734-
11.749,  de 2019 ABNT (Associação Brasileira  de Normas Técnicas)  que já  tratam
deste assunto.
Como é do conhecimento a ABNT é determinante para tudo que for produzido e ou
instalado no Brasil.
Ou seja, temos que atender plenamente as Normas da ABNT. Segue os 4 pontos da
análise:
1- É aplicado em escadas e esteiras rolantes. 
2- Art 20-A parágrafo 1: As sinalizações devem atender o item 7.2.1.2 da norma NBR
16734-2019 - Escadas rolantes e esteiras rolantes - Requisitos de Segurança:

3- Art 20-A parágrafo 2 do Projeto de Lei: 
A ABNT já previu estas situações:
a) "crianças pequenas devem ser seguradas com firmeza" 
Pessoas com mobilidade reduzida devem procurar os elevadores de acessibilidade
devido ao risco de queda na utilização da escada ou esteira.
De maneira análoga se aplica a mesma situação acima para pessoas desprovidas de
visão.
No  caso  de  um  elevador  a  ABNT  prevê  a  instalação  de  Braille  nos  botões  de
endereçamento, o que facilita a utilização para estes usuários. 
No caso de escadas e esteiras rolantes não há local exequível para a instalação do
Braille.
Pois  devido  a  conformação  de  uma escada  rolante  e  ou  esteira,  não  resta  muito
espaço visível e muito menos para uma placa tátil.
Todas as placas de inscrições e avisos previstos pela norma são fixados na parte
plana dos rodapés laterais, e próximo da região de movimento.
O que possibilita que estas informações sejam visualizadas, porém não de maneira
tátil.
E mesmo porque as pessoas estarão em movimento em relação ao rodapé onde estão
fixadas as placas informativas e visuais.
Temos que considerar que a ABNT prevalece sobre qualquer situação mesmo que
seja a nível de recomendação ou mesmo de uma determinação.  
4- Art 20-A parágrafo 4 do Projeto de Lei: 
Temos a sugerir  que a penalidade proposta seja aplicada em situações de falta de
manutenção e de condições dos equipamentos de transporte vertical  instalados na
cidade.
 
CONCLUI-SE

Como já foi  previsto na Lei nº 9953 de 28 de dezembro de 1998 aprovada que foi
regulamentada pelo Decreto Nº 15.617, de 25 de setembro de 2006 porém até hoje
não foi implementada.



Temos que considerar  que a  ABNT prevalece sobre qualquer  situação que seja  a
nível de recomendação ou mesmo de uma determinação.
Isto  posto,  somos  pelo  indeferimento  deste  PLC  por  ter  boa  parte  de  suas
reinvindicações  já  contempladas  na  ABNT  e  alguns  artigos  serem  inexequíveis
tecnicamente.
Atentamos para a regulamentação do Decreto 15.617 ser prioridade antes de tratar de
qualquer outra legislação ao assunto

Campinas, 10 de novembro de 2020

__________________________________________________

PROFº JOÃO MANUEL VERDE DOS SANTOS

PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

_______________________________________________________________
_________________________________________________

ANEXO 2

PARECER CMDU – Projeto de Lei Complementar 53/2020

REF:             PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 53/2020

AUTOR:       Vereador Rodrigo da Farmadic

RELATORA: Carina Cury

COMISSÃO: Marcio Rodrigo Barbutti e Carina Cury

PARECER:   Desfavorável

DATA:           04 de novembro de 2020

PREÂMBULO: O Projeto de Lei Complementar, em questão, altera o art. 198
da Lei  Complementar  nº  208 de 20 de dezembro de 2018,  que “dispõe
sobre parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas”

Art.  1º  Fica  alterado o  art.  198 da Lei  Complementar  nº  208,  de 20 de
dezembro de 2.018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 198 diz: “Até 7 de janeiro de 2022, os lotes situados na Zona 1,
nos termos estabelecidos pela Lei nº 6031, de 28 de Dezembro de
1988, poderão ser subdivididos em lotes com área mínima de 125m²
(cento e vinco e cinco metros quadrados) e testada de 5,00m (cinco
metros), adotando-se os parâmetros construtivos do tipo H-1, desde
que  destinados  a  uma  única  habitação  e  suas  construções
acessórias.” (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER: 

Considerando  que  a  Lei  Complementar  nº  208,  de  20  de  dezembro  de
2.018, incentiva tipologias de ocupação, com mescla de usos residencial, na
Zona Mista 1 onde estão localizados os lotes da antiga Zona 1.

Considerando  que  o  Art.  71.  da  Lei  Complementar  nº  208,  de  20  de
Dezembro de 2.018, define as seguintes permissões de ocupação no mesmo



lote,  as  seguintes  tipologias:  HMH  (habitação  multifamiliar  horizontal,
edificações  residenciais  isoladas  ou  geminadas),  HMV  (habitação
multifamiliar vertical, edificação com no mínimo uma residência sobreposta,
sendo as residências agrupadas verticalmente, em um ou mais blocos)  e
HCSEI (mista,  destinada à habitação,  comércio,  serviço,  institucional  e/ou
industrial).

Nosso Parecer é desfavorável pois, não se justifica a prorrogação do prazo já
que a Lei Complementar nº 208/2018 autoriza a ocupação com mais de uma
habitação por lote, na antiga Zona 1.

Campinas, 10 de novembro de 2020

__________________________________________________________

PROFº JOÃO MANUEL VERDE DOS SANTOS

PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DE DEENVOLVIMENTO URBANO

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ANEXO 3 

PARECER CMDU – Projeto de Lei Complementar 28/2020

 

REF:             SUBSTITUTIVO TOTAL DO PLC N° 28/2020

AUTOR:        Vereador Marcos Bernardelli

RELATOR:   Alan Cury

PARECER:   Favorável

DATA:           10 de novembro de 2020

PREÂMBULO:

O  Projeto  de  Lei  Complementar  em  questão  visa  simplificar  e
desburocratizar o processo de obtenção de licença de obra, especificamente
em manutenção de pequeno porte como pintura de paredes e troca de pisos
e revestimentos,  troca de caixilhos, rebaixamento de gesso,  instalação e
manutenção de guarda-corpo, instalação e manutenção de ar-condicionado.

Para tanto, acresce os parágrafos 1º e 2º ao Art. 157 da Lei Complementar
nº 9, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Código de Projetos e
Execuções de Obras e Edificações do Município de Campinas.

No parágrafo 1º,  o Projeto de Lei  Complementar isenta de licenciamento
municipal os serviços de manutenção predial que não impliquem alteração
da configuração física de edificações.

Já no parágrafo 2º, destina ao Poder Executivo, definir através de normas
complementares, os serviços de manutenção predial não sujeitos à emissão
de alvará para sua autorização, sugerindo 25 modalidades.

PARECER:



Considerando que o Projeto de Lei  Complementar proposto dá condições
para que os munícipes possam manter suas propriedades, sem que para tal
precise  aguardar  a  lentidão  do  órgão  licenciador,  dado  o  acúmulo  de
processos que lá tramitam;

Considerando que esse Projeto de Lei  resultará em fomento à economia
local, e consequente ampliação de campo de trabalho;

Declaro ser FAVORÁVEL ao Projeto de Lei.

Como  contribuição  à  correta  redação  do  PLC,  sugiro  as  seguintes
modificações:

 Trazer os itens do parágrafo 2º para o parágrafo 1º;
 No item XIV, “Conserto, troca e/ou instalação de ar condicionado…” -

excluir “... de até 3 (três) pavimentos,...”,;
 No item XVII, “Reparo e/ou troca de louças,...”, incluir “...box, pia e

demais componentes...”;
 Incluir o item XXVI: “Manutenção e recarga de sistema de combate a

incêndio”;
 Incluir  o  parágrafo  3º,  com  redação  seguinte:  Todos  os  serviços

isentos de licenciamento municipal deverão ter sua Responsabilidade
Técnica  assegurada  por  registro  nos  Conselhos  Profissionais
correlatos  e/ou  Profissionais  formados  em  cursos  de  Capacitação
Profissional conforme NR 35.

Campinas, 10 de novembro de 2020

______________________________________________________________

PROFº JOÃO MANUEL VERDE DOS SANTOS

PRESIDENTE – CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ANEXO 4

PARECER CMDU – Projeto de Lei Complementar 08/2020

REF:             PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 08/2020

AUTOR:        Prefeito Municipal

RELATOR:   Evangelina de Almeida Pinho

PARECER:   Favorável

DATA:           10 de novembro de 2020

PREÂMBULO:

O  Projeto  de  Lei  Complementar  em  questão,  dispõe  sobre  a
aprovação responsável imediata, na forma que especifica. 



PARECER: O Projeto de Lei Complementar nº 08/2020 dispõe sobre a
Aprovação  Responsável  imediata  de  construções  em  edificações
horizontais, exceto aquelas: 

a) previstas em glebas, localizadas no perímetro urbano; 

b)  objeto  de  licenciamento  ambiental  previsto  na  LC  49,  de
2013 (empreendimentos e atividades de impacto local); 

c)  que  excedam  o  Coeficiente  de  Aproveitamento  Básico
estabelecido no Plano Diretor; d) que sejam objeto de Estudo de
Impacto de Vizinhança, ou 

e) que sejam objeto de estudos específicos ou de viabilidade,
nos termos da LC nº 10.850, de 2001. 

Nosso  parecer  é  favorável  pois  entendemos  que  o  nível  de
complexidade  para  construção  das  edificações  contempladas  pelo
projeto  de  Lei  Complementar  08/2020,  permite  que  a  emissão  do
Alvará  de  Execução  prescinda  de  prévia  análise  técnica,  sendo
suficiente  a  formalização  do  pedido  por  meio  de  requerimento
firmado pelo proprietário e responsáveis por projeto e obra. 

A  verificação  do  cumprimento  do  projeto  de  Aprovação
Responsável  imediata  se  dará  na  emissão  do  Certificado  de
Conclusão de Obra (CCO). 

Entendemos também que o PLC nº 08/2020 vai ao encontro do
processo  de  simplificação  dos  procedimentos  de  aprovação
administrativa  almejados  pela  legislação  urbanística  da  atualidade.
Sendo  assim  declaramos  o  parecer  favorável  ao  Projeto  de  Lei
Complementar nº 08/2020.

Campinas, 10 de novembro de 2020

___________________________________________

PROFº JOÃO MANUEL VERDE DOS SANTOS

PRESIDENTE – CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ANEXO 5

PARECER CMDU – Projeto de Lei Complementar 68/2019

REF: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 68/2019
AUTOR: Mariana Conti
RELATORA: Teresa C M Penteado
COMISSÃO: Gabriela Marques Romero e Teresa C M Penteado
PARECER: Favorável 



DATA: 12 de outubro de 2020

PREÂMBULO: O Projeto de Lei Complementar, em questão, dispõe 
sobre a proibição de construção de barragens cuja operação tenha 
qualquer abrangência sobre o território de Campinas sem a 
apresentação do Plano de Segurança da Barragem.

PARECER: Nosso Parecer é favorável ao Projeto de Lei Complementar
proposto.
Considerando  que  as  barragens  são  obras  necessárias  para  uma
adequada gestão dos recursos  hídricos  e contenção de rejeitos  ou
resíduos,  sua  construção  e  operação  podem,  no  entanto  envolver
danos potenciais as populações e aos bens materiais e ambientais
existentes no entorno.
O Plano de Segurança de Barragem é uma garantia as observância de
padrões de segurança necessárias as barragens, de maneira a reduzir
a possibilidade de acidentes e suas consequências.
As regras atuais de apresentação do Plano apenas para a operação
da barragem e não antes da sua construção, trazem problemas como
o  temor  da  população  frente  a  uma  obra  que  supostamente  não
oferece segurança .Isso está ocorrendo na cidade de Pedreira com a
construção de uma barragem à cerca de 2,5 Km do centro da cidade. 
Entrando em vigor essa lei, com o plano sendo apresentado antes da
construção,  além de  maior  segurança  à  população  teremos  maior
segurança  sobre  o  gasto  correto  da  verba,  que  para  barragens,
geralmente é pública.

Sendo  assim  declaramos  o  parecer  favorável  ao  Projeto  de  Lei
Complementar nº 68/2019.

Campinas, 12 de outubro de 2020

Teresa C.M. Penteado-Relatora

______________________________________________________
__________________________________________




