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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  N º 

 

DISPÕE SOBRE A DEMARCAÇÃO E  AMPLIAÇÃO 

DO PERÍMETRO URBANO, INSTITUI A ZONA DE 

URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, 

sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 

 

 

Disposições gerais 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a demarcação e ampliação do Perímetro Urbano 

e a instituição da Zona de Urbanização Específica do Município de Campinas, observadas as 

disposições da Lei Complementar nº 189, de 08 de janeiro de 2018, que instituiu o Plano 

Diretor Estratégico, do Estatuto da Cidade  - Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

 

Parágrafo único. O território do Município de Campinas compreende a Macrozona 

Macrometropolitana, a Macrozona de Estruturação Urbana, a Macrozona de Desenvolvimento 

Ordenado e a Macrozona de Relevância Ambiental, nos termos do Plano Diretor Estratégico. 

 

 

Capítulo I 

Da Demarcação do Perímetro Urbano 

 

Art. 2º O Perímetro Urbano do Município de Campinas fica acrescido das seguintes áreas, nos 

termos do art. 18, inciso II, do Plano Diretor Estratégico do Município: 

 

I - área compreendida entre a Avenida John Boyd Dunlop, Rodovia dos Bandeirantes, Jardim 

Rossin, Cidade Satélite Iris, Chácara Cruzeiro do Sul e Jardim Santa Rosa; 

 

II - área contígua ao Polo Estratégico de Desenvolvimento - Unicamp/Ciatec II; 

 

III - área do entorno do Polo Estratégico de Desenvolvimento - Aeroporto Internacional de 

Viracopos. 

 

§ 1º O Perímetro Urbano do Município passa a ter a descrição constante do Anexo 1, 

conforme Mapa do Anexo 2.  

 

§ 2º As áreas previstas nos incisos do caput deste artigo constam do Mapa do Anexo 3, desta 



 

              Prefeitura Municipal de Campinas 

 

Lei complementar. 

 

§ 3º Fica instituído o zoneamento para as áreas previstas no caput deste artigo, conforme  

Mapa do Anexo 4 desta Lei Complementar. 

 

§ 4º A aprovação de projeto de parcelamento do solo e de empreendimento em gleba nas áreas 

previstas no caput deste artigo fica condicionada ao pagamento de outorga onerosa de 

alteração de uso do solo. 

 

Capítulo II 

Da Zona de Urbanização Específica 

 

Art. 3º Fica instituida a Zona de Urbanização Específica, prevista no art. 3º da Lei Federal nº 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, conforme descrição constante do Anexo 5 e Mapa do 

Anexo 6, que integram esta Lei Complementar, situada na Macrozona de Desenvolvimento 

Ordenado. 

 

Parágrafo único.  A Zona de Urbanização Específica de que trata o caput deste artigo tem 

destinação prioritariamente rural, sendo permitido usos urbanos, mediante estudos e condições 

de viabilidade, nos termos desta Lei Complementar. 

 

Art. 4º Na  Zona de Urbanização Específica deverão ser observadas as seguintes diretrizes, a 

fim de priorizar o uso rural: 

 

I - conciliar a agricultura com a preservação e recuperação do meio ambiente; 

 

II - incentivo e capacitação aos produtores rurais em tecnologias de produção agrícola e 

pecuária sustentáveis, com destaque para a agricultura orgânica e o cultivo protegido, o 

turismo rural e a gestão de negócios. 

 

III - fomentar a agricultura familiar para contribuir no atendimento das necessidades 

alimentares da população de Campinas; 

 

IV - desenvolver o potencial econômico das atividades existentes no espaço territorial rural, 

incentivando, especialmente, a produção agrícola, o turismo rural e a recreação ambiental; 

 

V - buscar a integração e a complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, visando ao 

desenvolvimento socioeconômico do município; 

 

VI - aprimorar as condições de acesso às áreas rurais, para facilitar o transporte de pessoas e o 

escoamento da produção agrícola; 

 

VII - proteger os recursos hídricos para propiciar quantidade e qualidade de água para 

Campinas e para os municípios localizados à sua jusante; 

 

VIII - fortalecimento das atividades culturais e econômicas que preservem o patrimônio 

cultural e a preservação dos imóveis de interesse histórico, paisagístico, arquitetônico, 

ambiental e cultural; 
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IX - conservação das áreas de preservação permanente, planícies de inundação e maciços 

arbóreos relevantes; 

 

 

Art. 5º Na  Zona de Urbanização Específica deverão ser observadas as seguintes diretrizes, a 

fim de permitir usos urbanos de forma compatível e sustentável: 

 

I - controle da ocupação urbana desordenada; 

 

II -  dar continuidade à malha urbana consolidada; 

 

III -  permitir a continuidade dos eixos estruturais de mobilidade urbana; 

 

IV - respeitar as diretrizes viárias previstas na Tabela de Descrição das Diretrizes Viárias do 

Anexo 7  e no Mapa de Diretrizes Viárias do Anexo 8; 

 

V - atender às demandas de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, 

abastecimento e esgotamento sanitário, drenagem, coleta de lixo e manutenção das áreas 

públicas; 

 

VI - preservar o patrimônio histórico, ambiental e cultural; 

 

VII - mitigar o impacto de empreendimento urbano em seu entorno; 

 

VIII - respeitar os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo; 

 

IX - fomentar novas centralidades urbanas na estruturação da cidade, com incentivo de 

atividades econômicas, superando a dicotomia centro/periferia; 

 

X - evitar os deslocamentos pendulares diários entre casa/trabalho e proporcionar qualidade de 

vida nas novas centralidades. 

 

Art. 6º A análise da viabilidade da destinação urbana  dos imóveis localizados na Zona de 

Urbanização Específica, deverá observar as distrizes estabelecidas no art. 5º e o  

sobrezoneamento  previsto no Mapa do Anexo 9, desta Lei Complementar. 

 

Parágrafo único. A alteração do uso para urbano fica condicionada ao pagamento da Outorga 

Onerosa de Alteração de Uso do Solo.  

 

           Capítulo III 

 Das Diretrizes Gerais de Alteração do Uso Rural para Uso Urbano 
 

 

Seção I 

Da Delimitação das Áreas com Restrições à Urbanização 

 

Art. 7º Ficam instituídas as Áreas com Restrição à Urbanização - ARU’s, onde será vedado o 

Parcelamento do Solo para fins urbanos e a implantação de empreendimentos em glebas, nos 

termos do inciso II do art. 42-B da Lei Federal nº 10.257/2001, conforme Mapa do Anexo 10,  
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com as seguintes características: 

 

I - sujeição a inundações; 

 

II -  movimentos gravitacionais de massa; 

 

III - preservação ambiental e hidrologia; 

 

IV - declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento). 

 

§ 1º Além das hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, também são  

circunstâncias que restringem a urbanização e o parcelamento do solo: 

 

I - terrenos nos quais as condições geológicas não aconselham a edificação; 

 

II - áreas em que a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até sua correção; 

 

III - áreas aterradas com material nocivo à saúde pública, até sua correção; 

 

IV - demais restrições urbanísticas e ambientais previstas na legislação em vigor. 

 

 

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a identificação das restrições será apurada no ato de 

cadastramento da gleba, mediante apresentação de levantamento planialtimétrico cadastral e 

demais elementos técnicos necessários. 

  

 

 

Seção II 

Das diretrizes  específicas e das áreas para implantação de equipamentos urbanos 

e obras de infraestrutura 
  

Art. 8º No processo de urbanização deverão ser consideradas as seguintes diretrizes para a 

implantação de infraestrutura urbana e equipamentos públicos e comunitários: 

 

I – dar continuidade à malha urbana consolidada; 

 

II – permitir a continuidade dos eixos estruturais de mobilidade urbana; 

 

III – respeitar as diretrizes viárias previstas nos anexos 7 e 8, desta Lei  Complementar. 

 

IV – atender as demandas de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, 

abastecimento e esgotamento sanitário, drenagem, coleta de lixo e manutenção das áreas 

públicas; 

 

V – fomentar novas centralidades urbanas; 
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VI – preservar o patrimônio histórico, ambiental e cultural; 

 

VII – mitigar o impacto do empreendimento na urbanização do seu entorno. 

 

Art. 9º Ficam instituídas as áreas para implantação de infraestrutura, sistema viário, 

equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais - AI, conforme detalhamento constante 

nos anexos 7, 8, 11 e 12, desta Lei Complementar. 

 

§ 1º O Poder Executivo ao emitir a Certidão de Diretrizes Urbanísticas, quando do 

cadastramento das glebas, poderá ajustar e/ou complementar as diretrizes viárias, bem como 

instituir novas áreas destinadas a equipamentos urbanos e de infraestrutura, a fim de adequá-

los ao traçado urbanístico proposto. 

 

§ 2º Toda solicitação de uso para urbano deverá ser precedida de consulta à SANASA para 

elaboração de estudo de viabilidade técnica, quanto as condições de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

 

 

§ 3º Após o EIV/RIV e constatada a viabilidade da alteração de uso do solo para urbano, 

caberá ao empreendedor arcar: 

 

I - com a execução das obras de infraestrutura,  e sua conexão com a malha urbana 

infraestruturada; 

 

II -  com a execução das medidas mitigadoras do impacto do empreendimento; e 

 

III - com a outorga onerosa para alteração do uso do solo.    

 

Seção III 

Dos parâmetros gerais de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo 

 

Art. 10. Ficam instituídos os seguintes sobrezoneamentos, conforme Mapa do Anexo 13,  

desta Lei Complementar, em consonância e nos estritos termos do planejamento de ordenação 

territorial proposto pelo Plano Diretor Estratégico – Lei Complementar nº 189/2018 e pela Lei 

de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS: 

 

I – Sobrezoneamento 1 – S1: receberá o Zoneamento Residencial – ZR - estabelecido na Lei 

de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;  

 

II – Sobrezoneamento 2 – S2: receberá o Zoneamento Residencial – ZR-B-BG da Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 

III - Sobrezoneamento 3 – S3: receberá o Zoneamento Misto – ZM1 da Lei de Parcelamento, 

Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 

IV - Sobrezoneamento 4 – S4: receberá o Zoneamento Misto – ZM2 da Lei de Parcelamento, 

Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 

V - Sobrezoneamento 5 – S5: receberá o Zoneamento de Atividade Econômica – ZAEA da 
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Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 

VI - Sobrezoneamento 6 – S6: receberá o Zoneamento de Atividade Econômica – ZAEB da 

Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 

Parágrafo único. Entende-se por Sobrezoneamento o Zoneamento definido na Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, cuja incidência se dará no ato de cadastramento da 

gleba passíveis de urbanização e que atenda aos requisitos desta Lei Complementar.    

 

Seção IV 

Das áreas de habitação de interesse social 

 

Art. 11. O Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS, poderá ser implantado 

nas áreas cujo zoneamento permita o uso habitacional, respeitadas quanto à verticalização as 

características da zona onde se localiza, nos exatos termos do art. 58 do Plano Diretor 

Estratégico. 

 

§ 1º  O EHIS desfrutará de parâmetros urbanisticos específicos, nos termos do Plano Diretor  

Estratégico - Lei Complementar nº 189/2018, da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do 

Solo – LPOUS, da Lei  complementar nº 184, de 1º de novembro de 2017 e da legislação 

especial aplicável. 

 

§ 2º Nos projetos de EHIS deverão ser estabelecidos usos não residenciais. 

 

Seção V 

Das diretrizes para proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico e 

cultural 

 

Art. 12. A identificação das áreas de proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico e 

cultural encontra-se nos anexos 8,9,10 e 11 desta Lei Complementar. 

 

Parágrafo único. O Município, quando do cadastramento das glebas e emissão das 

respectivas Diretrizes Urbanísticas, poderá identificar e determinar novas restrições 

complementares. 

 

Art. 13. Para a análise da viabilidade de parcelamento do solo ou de empreendimento nas S1, 

S2, S3, S4, S5 e S6, os interessados deverão apresentar laudo técnico e sua respectiva 

anotação de responsabilidade técnica à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, 

comprovando a existência de bens do patrimônio material e imaterial de âmbito local e 

regional. 

 

Parágrafo único. A Administração Municipal deverá diligenciar ao local, a fim de verificar a 

existência ou não de edificação de potencial de relevância histórica, e uma vez constatada  a 

existência, comunicar a Secretaria Municipal de Cultura para  avaliação e adoção das medidas 

cabíveis. 

Seção VI 

Da justa distribuição de ônus e benefícios oriundos do processo de urbanização 

 

Art. 14. Nas áreas de que trata esta Lei complementar poderão ser utilizados os seguintes 
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instrumentos urbanísticos de justa repartição de ônus e benefícios decorrentes do processo de 

urbanização: 

 

I – Outorga Onerosa para Alteração de Uso do Solo; 

 

II – Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

 

III – Transferência do Direto de Construir; 

 

IV – Direito de Preempção;   

 

V – Operação Urbana Consorciada; 

 

VI – Estudo de Impacto de Vizinhança. 

  

Parágrafo único. Os Instrumentos Urbanísticos previstos nos incisos II, III, IV e V deste 

artigo serão aplicados nos exatos termos da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo 

vigente ou em lei específica. 

 

 

 

Subseção I 

Da Outorga Onerosa para Alteração de Uso do Solo 
 

Art. 15. A outorga onerosa para alteração de uso do solo será feita mediante a cobrança de 

justo valor que permita alternativas de desenvolvimento e a recuperação para a coletividade da 

valorização imobiliária, perfazendo a adequada distribuição dos ônus e benefícios oriundos 

desse procedimento, nos termos do Estatuto da Cidade. 

 

Art. 16. A Municipalidade deverá outorgar onerosamente a alteração do uso do solo rural para 

urbano quando do cadastramento das áreas previstas nesta Lei Complementar, cuja obrigação 

pecuniária deverá estar quitada até a aprovação do projeto urbanístico respectivo.  

 

Art. 17. A contrapartida do beneficiário referente a Outorga Onerosa de Alteração de Uso do 

Solo será aquela de menor valor dentre os seguintes critérios: 

 

I – 3 (três) Unidades Fiscais de Campinas - UFICs por metro quadrado sobre a área bruta 

constante da matrícula da gleba; 

 

II -  4 (quatro) UFICs por metro quadrado sobre a área bruta constante da matrícula, sendo 

subtraídas  as áreas verdes; 

 

III – 7 (sete) UFICs por metro quadrado sobre a área de lotes fruto do parcelamento. 

 

Art. 18. O Poder Executivo Municipal poderá, por meio de lei complementar específica, 

submeter os projetos que contemplarem políticas de interesse público municipal a regime 

diferenciado de incidência mais benéfico com desconto ou isenção sobre a Outorga Onerosa 

de Alteração de Uso do Solo. 
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Art. 19. Ficam isentos do pagamento da contrapartida financeira referente à outorga onerosa 

de alteração de uso do solo: 

 

I - os parcelamentos e empreendimentos destinados à implantação de habitação de interesse 

social destinadas a famílias cuja renda se enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme 

estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal ou outro que vier a 

substituí-lo, nos termos do Art. 60 do Plano Diretor Estratégico do Município; 

 

II - de entidades e órgãos pertencentes aos Entes Políticos;   

 

III - os destinados à instalação de estabelecimento de serviços comunitários e institucionais, 

quais sejam: 

 

a) colégios, asilos, educandários, patronatos, centros de educação física e similares; 

 

b) centros culturais, sociais, recreativos, assistenciais e similares; 

 

c) postos de saúde, ambulatórios, sanatórios, hospitais, creches e similares; 

 

d) igrejas, templos e capelas de qualquer culto reconhecido, cemitérios ou campos santos e 

similares; 

 

 e) conventos, mosteiros ou organizações similares de ordens religiosas reconhecidas. 

  

Parágrafo único. Decreto específico estabelecerá a correlação entre os usos previstos neste 

artigo e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs). 

 

 

Art. 20. Poderão ser isentadas da outorga onerosa de alteração do uso do solo as atividades 

vinculadas diretamente ao uso rural ou de suporte a essas atividades, quais sejam: 

 

I - lojas, armazéns, restaurantes, hotéis e similares; 

 

II - silos, depósitos e similares. 

 

III - instalação de indústrias vinculadas a atividade rural. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, no âmbito do EIV/RIV deverá ser 

avaliado se a atividade pretendida, de acordo com o porte, o uso e as características do 

empreendimento ou de sua ampliação ensejam o pagamento da outorga. 

 

Art. 21. Os recursos auferidos com as contrapartidas financeiras oriundas da outorga onerosa 

de alteração de uso do solo serão destinados ao FMDU e aplicados nas finalidades admitidas 

no art. 26 da Lei Federal nº 10.257/2001  e no art. 145 do Plano Diretor Estratégico do 

Município, preferencialmente no entorno do empreendimento onerado. 

 

 

Subseção II 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV 
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Art. 22. É obrigatória a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança e seu respectivo 

Relatório para todas as atividades e empreendimentos urbanos desenvolvidos na Zona de 

Urbanização Específica e nas áreas previstas no caput do art. 2º desta Lei Complementar.  

 

§ 1º  O Estudo de Impacto de Vizinhança previsto no caput deste artigo será desenvolvido 

com base nos parâmetros estabelecidos na Lei de Parcelamento, Ocupação e  Uso do solo e 

deverá levar em consideração a compatibilidade do parcelamento ou empreendimento com as 

atividades rurais existentes. 

 

§ 2º Para a mitigação dos impactos gerados pelo empreendimento, o Poder Público poderá 

exigir, dentre outras intervenções, a construção de equipamentos públicos comunitários 

 

 

 

 

Das disposições finais 

 

Art. 23.   Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 24. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

JONAS DONIZETTE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

 

 

 

 

CARLOS AUGUSTO SANTORO 

Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 

 

Redigido conforme processo SEI nº 2018.00017646-36, em nome da 

Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo 

 

 

 

CHRISTIANO BIGGI DIAS 

Secretário Executivo de Gabinete do Prefeito 
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proj-041-2018 

 

 

 

 

 

 

Campinas,  

 

Ofício nº  

 

Assunto: Encaminha projeto de lei complementar que 

“DISPÕE SOBRE A DEMARCAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DO PERÍMETRO URBANO, INSTITUI A ZONA DE 

URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

 

SENHOR PRESIDENTE: 

 

 

 

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação 

dessa Egrégia Câmara Municipal, o incluso projeto de lei complementar que “DISPÕE 

SOBRE A DEMARCAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO, INSTITUI A 

ZONA DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

O projeto de lei complementar ora levado à apreciação do Legislativo 

objetiva definir o novo perímetro urbano do Município com o acréscimo da área 

compreendida entre a Avenida John Boyd Dunlop, Rodovia dos Bandeirantes, Jardim Rossin, 

Cidade Satélite Iris, Chácara Cruzeiro do Sul e Jardim Santa Rosa; da  área contígua ao Polo 

Estratégico de Desenvolvimento - Unicamp/Ciatec II e da área do entorno do Polo Estratégico 

de Desenvolvimento - Aeroporto Internacional de Viracopos, a fim de possibilitar a instalação 

de atividades econômicas urbanas, nos termos do art. 18, II, o Plano Diretor Estratégico do 

Município.  

 

A par da inserção das áreas acima mencionadas no perímetro urbano e a fim 
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de atender os objetivos e diretrizes estabelecidos para a Macrozona de Desenvolvimento 

Ordenado, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei Complementar nº 189, de 08 de janeiro de 

2018, que conciliam a manutenção de áreas e atividades rurais paralelamente à adoção de 

parâmetros de ocupação urbana, de acordo com a vocação e circunstancias próprias dessa 

Macrozona, adotou-se o conceito de Zona de Urbanização Específica, que permite os usos 

rurais e possibilita  usos urbanos na região, que será adotado de acordo com o prévio 

zoneamento (sobrezoneamento) estabelecido, estudo de impacto de vizinhança  e pagamento 

de outorga pela alteração do uso do solo. 

 

A transformação do uso rural para uso urbano será feita mediante pagamento 

de outorga onerosa, sendo certo que a viabilidade dos empreendimentos mediante 

parcelamento ou não, sempre deverá observar a compatibilidade com o entorno rural e sua 

preservação. 

  

 

EXMO. SR. 

VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 

 

 

 

A proposta ora apresentada, em consonância com o estabelecido no Plano 

Diretor Estratégico e com o Estatuto da Cidade, visa a possibilitar o desenvolvimento 

paulatino e racional das atividades urbanas, com a distribuição adequada dos ônus e bônus 

decorrentes da dinâmica de desenvolvimento da ocupação e utilização desses espaços sujeitos 

à urbanização de forma planejada e diferenciada. 

 

Essas as razões que ensejam o encaminhamento do presente projeto de lei 

complementar à alta deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal. 

 

Nesta oportunidade, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos 

necessários à análise e aprovação desta importante medida e renovamos a Vossa Excelência e 

ilustres Vereadores nossos protestos de alta estima e distinta consideração. 
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              Prefeito Municipal 
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