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A presente Minuta de PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, que disporá sobre a 

demarcação  e  ampliação  do  perímetro  urbano  nos  termos  do  art.  42-b  da  lei  federal  nº. 

10.257/2001  e  dá  outras  providências  encontra-se  em  fase  PRELIMINAR  sujeita  a 

possíveis alterações, portanto,  NÃO DEFINITIVA. Por se tratar de projeto de lei de 

conteúdo  legislativo  técnico,  a  participação  popular  e  de  entidades  interessadas  serão 

incorporadas à minuta desde que pertinentes tecnicamente.

Obs: A presente Minuta não consta, ainda, com a redação final jurídica, a qual somente 

estará concluída após análise da SMAJ.

Obs: As inconsistências, como erro material e de digitação poderão ser corrigidos, não 

afetando o conteúdo e a participação popular.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  N º

DISPÕE  SOBRE  A  DEMARCAÇÃO  E  AMPLIAÇÃO 
DO PERÍMETRO URBANO NOS TERMOS DO ART. 
42-B  DA  LEI  FEDERAL  Nº.  10.257/2001  E  DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal  aprovou e eu,  Prefeito  do Município  de Campinas, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
Disposições gerais

Art. 1º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a demarcação e ampliação do perímetro urbano 
do Município de Campinas, segundo a Lei Complementar nº. 189/2018 que instituiu o Plano 
Diretor Estratégico e o Estatuto da Cidade - Lei Federal nº. 10.257/2001, em seu artigo 42-b.

Art.  2º  - 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.

Parágrafo Único - Nos termos do Plano Diretor Estratégico em seu Art. 5º § 1º, as áreas 
passíveis  de  urbanização  da  Macrozona  de  Desenvolvimento  Ordenado  poderão  sofrer 
aumento do perímetro urbano desde que observado o disposto nesta Lei.

Capítulo I
Da Demarcação do Perímetro Urbano

Art. 3º - Fica aprovado o Perímetro Urbano do Município de Campinas, conforme descrição 
constante no anexo 1 e mapa - anexo 2 que faz parte integrante desta Lei.

Capítulo II
Da Delimitação das Áreas com Restrições à Urbanização

Art. 4º - Ficam instituídas as Áreas com Restrição à Urbanização - ARU’s, onde será vedado 
o Parcelamento do Solo para fins urbanos,  conforme mapa -  anexo 3, que apresentem 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 -  Quando da apresentação do projeto de Parcelamento outros parâmetros legais serão 
avaliados, tais como:
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I - condições geológicas que não aconselham a edificação;
II - poluição que impeça condições sanitárias suportáveis;
III - aterro com material nocivo à saúde pública;
IV - demais restrições urbanísticas e ambientais previstas em lei vigente;

§ 2º - As Áreas com Restrição à Urbanização mencionadas acima foram elencadas por seus 
aspectos  relevantes do meio físico e biótico considerando características  de preservação e 
integridade da fauna, flora e recursos geológicos e hídricos existentes, conforme exigência do 
inciso II do art. 42-b da Lei Federal nº. 10.257/2001.

Capítulo III
Das diretrizes  específicas e das áreas para implantação de equipamentos urbanos 

e obras de infraestrutura
 

Art. 5º- O processo de urbanização deverá atender as seguintes diretrizes:
I - Dar continuidade à malha urbana consolidada;
II - Permitir a continuidade dos eixos estruturais de mobilidade urbana;
III  - Atender  as  demandas  de  saúde,  educação,  segurança  pública,  mobilidade  urbana, 
abastecimento  e  esgotamento  sanitário,  drenagem,  coleta  de  lixo  e  manutenção  das  áreas 
públicas;
IV - Respeitar as diretrizes viárias previstas no Mapa de diretrizes viárias - anexo 4 e tabela de 
descrição das diretrizes viárias - anexo 5;
V - Preservar o patrimônio histórico, ambiental e cultural;
VI - Mitigar o impacto do empreendimento na indução da urbanização do seu entorno; 
VII - Respeitar os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo da legislação vigente;
VIII - Realizar o pagamento de outorga onerosa para a alteração do uso da terra de rural para 
urbano, conforme disposto no § 3º do artigo 18 da Lei Complementar 189/2018;
IX – Fomentar novas centralidades urbanas;
X – Incentivar as atividades econômicas na estruturação da cidade através do processo de 
consolidação das várias centralidades urbanas, superando a dicotomia centro/periferia;
XI – Evitar o deslocamentos pendulares diários entre casa/trabalho e proporcionar qualidade 
de vida nas novas centralidades.

Art.  6º  -  Ficam  instituídas  as  Áreas  para  implantação  de  infraestrutura,  sistema  viário, 
equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais - AI, conforme detalhamento constante 
nos anexos 4, 5 e 6 desta Lei.

§  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, desde que não comprometa a função conceitual proposta 
nessa Lei.    

Capítulo IV
Dos Parâmetros gerais de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo

Art. 7º - Ficam instituídos os seguintes sobrezoneamentos abaixo elencados e delimitados no 
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Anexo  7  desta  Lei,  em consonância  e  nos  estritos  termos  do planejamento  de  ordenação 
territorial proposto pelo Plano Diretor Estratégico – Lei Complementar n. 189/2018 e pela Lei 
de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS vigente:

I  - Área  Predominantemente  Residencial  –  AR:   receberá  os  parâmetros  urbanísticos, 
construtivos e de uso estabelecidos nas Zona Residencial- ZR e/ou Zona Mista 1-ZM1 da Lei 
de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente. 

II  - Área  Mista  –  AM: receberá  os  parâmetros  urbanísticos,  construtivos  e  de  uso 
estabelecidos nas Zona Mista 1 – ZM1, Zona Mista 2 - ZM2 e Zona Mista 4 – ZM4 da Lei de 
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente.

III - Área de Centralidade – AC: receberá os parâmetros urbanísticos, construtivos e de uso 
estabelecidos nas Zona Centralidade 2 – ZC2 e  Zona Centralidade 4 – ZC4.

IV  - Área  de  Atividade  Econômica  –  AAE: receberá  os  parâmetros  urbanísticos, 
construtivos e de uso estabelecidos nas Zona de Atividade Econômica A – ZAEA e/ou Zona 
de Atividade Econômica B – ZAEB da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente. 

Parágrafo Único - Entende-se por sobrezoneamento as diretrizes de planejamento territorial 
ordenado do Município, asseguradoras das transformações e adequações urbanas necessárias e 
podem,  no  momento  do  cadastramento  das  glebas  e  emissão  da  respectiva  Certidão  de 
Diretrizes Urbanísticas, ser ajustadas/complementadas e, por fim, concretizadas por definições 
específicas compatíveis  com o traçado urbanístico proposto,  desde que não comprometa a 
função conceitual proposta nessa Lei.   

Capítulo V
Das áreas de habitação de interesse social

Art. 8º  – 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 que serão delimitados por ato 
do Poder Executivo Municipal em consonância com o Plano Diretor – Lei Complementar n. 
189/2018, bem como com a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS vigente 
e legislação especial.

§ 2º -  O EHIS deverá estabelecer usos não residenciais, nos termos da Lei de Parcelamento, 
Ocupação e Uso do Solo – LPOUS vigente e legislação especial.

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

cultural

Art. 9º  – A identificação das áreas de proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico e 
cultural encontra-se no Anexo 8,9,10 e 11, podendo o Município, quando do cadastramento 
das  glebas  e  emissão  das  respectivas  Diretrizes  Urbanísticas,  prover  novas  determinações 
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complementares.

Art.  10  –  Para  a  propositura  de  parcelamento  do  solo  nas  AR,  AM,  AC  e  AAE,  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, sendo que, uma vez 
detectada  deve  comunicar  a  Secretaria  de  Cultura  para  a  devida  avaliação  e  adoção  das 
medidas cabíveis.

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

Art. 11 – Ficam instituídos os seguintes mecanismos de justa repartição de ônus e benefícios 
em virtude da demarcação de perímetro urbano promovida por esta Lei:

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.
 

Seção I
Da Outorga Onerosa para Alteração de Uso do Solo

Art. 12 – A outorga onerosa para alteração de uso do solo consiste em cobrança no processo 
de  ampliação  do  perímetro  urbano,  permitindo  alternativas  de  desenvolvimento  e  a 
recuperação para a coletividade da valorização imobiliária, perfazendo a justa distribuição dos 
ônus e benefícios oriundos desse procedimento, nos termos do Estatuto da Cidade.

Art. 13 - A Municipalidade deverá outorgar onerosamente a alteração do uso do solo rural 
para urbano quando do cadastramento das áreas acrescidas ao perímetro urbano. 

Art.  14 – Para efeitos  de aplicação da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo  a 
contrapartida do beneficiário será correspondente até  X (...)  UFIC por m² da área total  da 
gleba.

§ 1º -  Decreto do Poder Executivo estabelecerá critérios e parâmetros procedimentais para 
efetivação do disposto neste artigo.

§ 2º – O valor da contrapartida oriunda da outorga onerosa incidirá no momento da aprovação 
do projeto de Parcelamento do solo e/ou utilização urbana da gleba. 

§ 3º - A contrapartida oriunda da outorga onerosa de alteração de uso do solo poderá ser 
parcelada ao longo da execução das obras de infraestruturas, mediante garantia, devendo estar 
integralmente quitada até a conclusão do empreendimento, nos termos da Lei 6.766/79 e na 
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Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente.

Art.  15  - O Poder  Executivo  Municipal  poderá,  por  meio  de  previsão  legal  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.

Art. 16 – Ficam isentos do pagamento da contrapartida financeira referente à outorga onerosa 
de  alteração  de  uso  do  solo  os  parcelamentos  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.  

Art. 17 - 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 
pelo art. 26 da Lei Federal 10.257/2001 em seus incisos IV e V, preferencialmente no entorno 
do empreendimento onerado e na Lei Complementar 189/2018 em seus artigos 145 e 146.

Seção II
Dos demais Instrumentos urbanísticos

Art. 18 –  Os Demais Instrumentos Urbanísticos previstos nos incisos II, III, IV, V e VI do 
artigo 11 da presente Lei serão aplicados nos exatos termos da Lei de Parcelamento, Ocupação 
e Uso do Solo vigente.

Título II
Das disposições finais

Art. 19 – Fica o Poder Executivo autorizado a expedir normas regulamentares acerca dos 
dispositivos desta Lei.

Art. 20 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.


