
PUBLICADO NO DOM EM 11/02/2021 

CMDU 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

ATA DA 354ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
15/12/2020 

 
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 

19h00, em reunião virtual através do link https://mett.google.com/wts-

wnio-ecy, 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 
 
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 
 
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 

https://mett.google.com/wts-wnio-ecy
https://mett.google.com/wts-wnio-ecy


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: 

• Aprovação das Atas 352ª e 353ª Reuniões Ordinárias; 

• Ratificação do Parecer exarado pelo Conselheiro Marcelo Vinholes, 
referente ao PLC nº 47/20, que Altera o art. 90 da Lei Complementar nº 
189, de 08 de janeiro de 2018, que “dispõe sobre o Plano Diretor 
Estratégico do município de Campinas”, e dá outras providências: 

Art. 1º - Fica alterado o art. 90 da Lei Complementar nº 189, de 08 de 
janeiro de 2018, que “dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico do município 
de Campinas, que passa a vigor com a seguinte redação: 

“Art. 90 – A aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir, será 
isenta de cobrança nos cinco anos seguintes à promulgação deste Plano 
Diretor e sua implantação se dará de forma gradual, sendo de dez por 
cento ao ano a partir do sexto ano.” (NR) 

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

• Aprovação de agenda das reuniões ordinárias para o ano de 2021; 

• 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, aprovação 

das atas, consultou se todos receberam e leram, referente a ata da 

352ª Reunião Ordinária, perguntou se há alguma observação a fazer, 

não havendo manifestação, colocou em votação, tendo seis 

abstenções e cinco votos favoráveis. Quanto a ata da 353ª Reunião 



Ordinária, gerou algumas dúvidas, ficando sua aprovação para a 

próxima reunião. O Presidente solicitou a inversão de pauta, 

passando para o terceiro item, aprovação da agenda de Reuniões 

Ordinárias para 2021, em seguida colocou em votação, seno 

aprovada por unanimidade, está agenda será parte integrante da 

presente ata (Anexo 1) e disponibilizada no site da Prefeitura, página 

do CMDU. Passando para o segundo item, ratificação do Parecer 

referente ao PLC 47/20, o Presidente convidou o Conselheiro e 

relator do Parecer Marcelo Vinholes para apresentar suas 

considerações. O Conselheiro Marcelo explicou que não quis entrar 

no mérito da legalidade, nesta questão cabe ao legislativo. Disse que 

2020 foi um ano perdido, praticamente nada foi aprovado. Ficou 

impossível calcular os valores das outorgas nas condições da 

legislação. A Conselheira Monna esclareceu que não participou da 

votação do Parecer, e informou que para o Departamento de 

Planejamento, não foi um ano perdido para as aprovações, 

considerando que a partir de 2016 este Departamento passou a 

analisar e aprovar os Cadastramentos de Gleba, que é primeiro 

processo para empreender, sendo que desde 2016, 2020 foi o ano 

que mais foram feitas aprovações. O Conselheiro Ronaldo justificou 

o voto da OAB/SP no sentido que, não obstante a outorga onerosa 

prestigie o valor da igualdade na estrutura do solo criado, na prática, 

ele representa um inibidor de adensamento. Há lugares em 

Campinas com vasta e intensa infraestrutura em que há interesse 

pelo seu adensamento (caso de eixos de avenidas), mas não atrai 

investimentos já há muitos anos. Assim sendo, a outorga onerosa por 

ora implica em obstaculizar o desejável processo de adensamento 

em muitas regiões da cidade (exceto no Cambuí), justificando-se 

adequada a prorrogação do instrumento. O Conselheiro Welton 

disse que é interessante observar, o prazo foi concedido na 

aprovação do Plano Diretor em 2018, a mudança de zoneamento só 

ocorreu um ano após a aprovação do Plano Diretor, e em sua 

implantação no primeiro ano de vigência em 2019, havia muitas 

dúvidas por parte da Prefeitura e do setor imobiliário, e em seguida 

houve uma estagnação devido a pandemia, ou seja, os 03 anos de 

ajustes as mudanças foram perdidos, o que justificando a 

prorrogação da isenção da outorga por mais dois anos.  O 

Presidente João Verde, disse que na Audiência Pública foi dado 

aval da Secretaria de Planejamento para o PLC nº 47/20. O ideal é a 

prorrogação desse prazo.  O Conselheiro Daniel disse que não está 



claro em que ano se dará a cobrança da outorga, citou um exemplo: 

se em janeiro de 2021 começar todo o processo, não ficou claro em 

que momento vai ter a cobrança da outorga. O Conselheiro 

Barbutti explicou que está sendo alterado o Artigo do prazo da 

outorga, que antes era de 3 anos a partir da publicação do Plano 

Diretor e que passaria então a ser de 5 anos a partir da publicação 

do Plano, ou seja, venceria em janeiro de 2023. A Conselheira 

Evangelina explicou que o instrumento da outorga onerosa do direito 

de construir se baseia na separação do direito de construir do direito 

de propriedade, sendo um instrumento muito utilizado no mundo e no 

país, após a aprovação da Lei Federal de Desenvolvimento Urbano 

– Estatuto da Cidade. Acrescentou que se trata de instrumento de 

recuperação da mais valia urbana e que deve constar, 

obrigatoriamente, do Plano Diretor como condição de aplicação pelos 

Municípios, segundo o Estatuto da Cidade. Disse que, no caso de 

Campinas, há previsão da aplicação do instrumento na Lei Orgânica 

de Município, promulgada em 1990, ou seja há quase 30 anos, sendo 

reiterado nos últimos Planos Diretores. Disse ainda que ao impor 

sucessivos adiamentos a efetiva aplicação do instrumento, há 

inegável renúncia de receita. O Movimento Resgate Cambuí redigiu 

declaração de voto contra o parecer, encaminhado tempestivamente,  

via e-mail, e solicita  que a mesma seja acrescentado nesta ata 

(Anexo 2). O Presidente argumentou que ninguém está contra o 

instrumento da outorga, tem muita questão que passou batido no 

Plano Diretor, na Lei de zoneamento. Lembrou que não foi aprovado 

ainda o Projeto da COHAB. Citou que a Legislação do ARI era para 

sair em cinco dias, e tem documentação parada, completando quatro 

meses. A legislação está acabando com o desenvolvimento de 

Campinas, e por fim não concorda que o Legislativo faça a Lei. A 

Conselheira Claudia agradece à Conselheira Evangelina pela 

declaração do voto, disse que quando discutiram o Plano Diretor da 

cidade a aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir foi 

amplamente discutida e defendida como um instrumento importante 

para a cidade de Campinas, a própria equipe técnica da Prefeitura, 

especialistas, e diversos setores aprovaram a aplicação. Agora, 

suspender por um tempo de 5 anos como apresentando, 

comprometendo praticamente todo o prazo que corresponde a 

vigência do Plano Diretor Estratégico de Campinas, é uma forma de 

simplesmente banir a aplicação da Outorga Onerosa. Além disso, 

isso chegou de forma inesperada, com pouco tempo para o debate, 



sendo a votação feita através do e-mail, com pouco tempo hábil dos 

Conselheiros e Conselheiras justificarem seu voto. Espera-se que 

não aconteça novamente esse tipo de situação, que temas 

importantes da cidade tenham que ser aprovados na urgência e com 

pouco debate, a lamentável que não será mais possível esse 

instrumento urbanístico no Plano Diretor de Campinas, com esse 

prazo de prorrogação fica inviável. O Presidente explicou que foi em 

uma situação excepcional que a votação do Parecer foi por e-mail, 

ninguém se manifestou contrário ao método da votação, e cada um 

votou com liberdade de expressão. Em seguida apresentou o 

resultado da votação: 8 (OITO) VOTOS FAVORÁVEIS E 7 (SETE) 

CONTRÁRIOS, como segue: lembrou que o resultado da votação foi 

enviado a todos os Conselheiros por e-mail, logo após o fechamento da 

votação, e até aquela data não houve contestação referente na forma 

proposta: 

SEGMENTO ECOLÓGICO 

ASSOCIAÇÃO RESGATE CAMBUÍ -  EVANGELINA - CONTRÁRIO 

SEGMENTO SINDICAL 

SEESP - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SAMIR - FAVORÁVEL 

SEGMENTO EMPRESARIAL 

SINDUCON SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL ESTADO DE SÃO PAULO - 

MARCIO BENVENUTTI - FAVORÁVEL 

HABICAMP ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HABITAÇÃO -  WELTON - FAVORÁVEL 

SECOVI - SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO ...- CARINA.- FAVORÁVEL 

SEGMENTO MOVIMENTO POPULAR 

GRUPO PRÓ URBE - GPU - FÁBIO BERNILS - FAVORÁVEL -  

MINHA CAMPINAS - CLAUDIA - CONTRÁRIO 

SEGMENTO PROFISSIONAL 

OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 2ª SUBSEÇÃO DE CAMPINAS - RONALDO - 

FAVORÁVEL 

IAB INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL - ALAN -FAVORÁVEL 

AREA - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA -  JOÃO VERDE - 

FAVORÁVEL 

AEAC - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPINAS  - EGBERTO - 

CONTRÁRIO 

SEGMENTO UNIVERSITÁRIO 



PUC PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS - FÁBIO MUZETTI - CONTRÁRIO 

UNICAMP UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - THALITA - CONTRÁRIO 

SEGMENTO INSTITUCIONAL 

PREFEITURA/SEPLURB - ANITA - CONTRÁRIO 

PREFEITURA/SEPLURB - MÁRCIO RODRIGO Barbutti - CONTRÁRIO 

O Conselheiro Fábio Bernils disse que a Legislação não é um 
pacote fechado, estão repetindo um erro. Lembrou que o CMDU 
encabeçou a discussão com a Seplurb, mas nada foi aproveitado.  O 
Conselheiro Welton disse que o PLC 47/20 foi enviado em 17 de 
setembro de 2020, um bom tempo para todos terem ciência do PLC. 
Observou que conseguir agenda na Prefeitura está difícil, o sistema 
de Planejamento está obsoleto. O Conselheiro Fábio Muzetti disse 
que o tempo da prorrogação da outorga é muito, vai passar para o 
próximo governo. A Conselheira Evangelina endossou a posição do 
Conselheiro Fábio Muzetti. A Conselheira Monna solicitou que 
colocasse na Ata a declaração e justificativa de voto referente ao 
Parecer sobre o PLC 47/20 da Conselheira Anita, enviada por e-mail 
(Anexo 3). O Conselheiro Ronaldo falou o que Fabio Bernils trouxe 
na reunião tem que ser levado em consideração e acompanhado. A 
Secretária Executiva Maria Célia informou a pedido, que os 
Conselheiros Carina e Alan Cury não puderam comparecer nesta 
reunião por motivos particulares. E, nada mais havendo a tratar, o 
Presidente João Verde encerrou a reunião às 20:34hs e eu, Maria 
Célia Moura Martins, lavrei a presente ata. 

 
ANEXO 1 
 

 

CMDU – CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

AGENDA DE REUNIÕES ORDINÁRIAS – ANO 2021 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

 
RECESSO 

 

 
3ª FEIRA DIA 

09 
HORÁRIO 

18h30 
 

 
3ª FEIRA DIA 

09 
HORÁRIO 

18h30 

 
3ª FEIRA DIA 

13 
HORÁRIO 

18h30 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

    



3ª FEIRA DIA 
11 

HORÁRIO 
18h30 

 

3ª FEIRA DIA 
08 

HORÁRIO 
18h30 

RECESSO 3ª FEIRA DIA 
10 

HORÁRIO 
18h30 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

 
3ª FEIRA DIA 

14 
HORÁRIO 

18h30 
 

 
3ª FEIRA DIA 

19 
HORÁRIO 

18h30 

 
3ª FEIRA DIA 

09 
HORÁRIO 

18h30 

 
3ª FEIRA DIA 

14 
HORÁRIO 

18h30 

 

Obs. Em outubro a 2ª terça feira é feriado 12/10 “Dia da 

Padroeira do Brasil” 

         As Reuniões Extraordinárias serão agendadas conforme 

as demandas e publicadas no  

         Diário Oficia do Município. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ANEXO 2 
 
 

MOVIMENTO RESGATE O CAMBUÍ 

PARECER CMDU – Projeto de Lei Complementar 47/2020 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

Sr. Presidente, Senhores Conselheiros, 

Recebemos da Secretaria Executiva do CMDU, a solicitação do Senhor Presidente, para 

votação, em caráter de urgência, do Parecer referente ao PLC 47/2020, referente à proposta 

de adiamento da aplicação de instrumento previsto no Plano Diretor.   

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que, por ser instrumento previsto da lei urbanística 

fundamenta da cidade, o parecer apresentado não deveria ser objeto de análise em tão curto 

espaço de tempo, até às 14:00 de hoje, dia 10/12/2020, pouco mais de 24 horas após o 

recebimento.   



Ainda que o CMDU seja órgão consultivo auxiliar à Câmara Municipal, não pode ter sua pauta 

de votação submetida a daquela Casa Legislativa, caso essa submissão, por falta de tempo, 

implique na análise superficial dos projetos de lei por parte dos Conselheiros. 

 Sem dúvida, o instrumento da outorga onerosa do direito de construir possui aspectos 

relevantes, controversos e, por ser um dos mais antigos instrumentos de recuperação do ônus 

decorrente do processo de urbanização no mundo, sua aplicação apresenta resultados em 

relação tanto à arrecadação quanto ao impacto nos mercados imobiliários locais (em Paris, 

Londres, Barcelona, Nova Iorque, Boston, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, entre outras 

cidades).      

Pois bem, ainda que aplicado de forma pontual, no Brasil, antes de 2001, o instrumento da 

Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) foi instituído como norma geral federal, no 

Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 2001. A partir daí, passou a ser previsto nos planos 

diretores municipais das grandes cidades brasileiras.  

Em Campinas, a previsão do instrumento está na Lei Orgânica Municipal (Art.173), desde a sua 

promulgação em 1990! Passados 16 anos, o Plano Diretor, Lei Municipal nº 15, de 27 de 

dezembro de 2006, no seu artigo 70 e seguintes, prevê a aplicação do instrumento no 

Município, mediante lei específica para regulamentação, o que, efetivamente, nunca 

aconteceu. 

Novamente, no Plano Diretor atual, Lei Complementar nº 189, de 2018, o instrumento da 

Outorga Onerosa do Direito de Construir é mantido, com regras mais claras de aplicação e 

remetendo à legislação de uso e ocupação do solo a possibilidade de estabelecer fatores de 

planejamento para incentivar tipologias urbanas e ambientais desejáveis (Art. 89).  

O artigo 90 do Plano Diretor atual prevê, ainda, a isenção da cobrança por três anos. 

Assim, desde a previsão do instrumento para aplicação em Campinas, pela Lei Orgânica, em 

1990, até agora, se passaram 30 anos!!!   

Prorrogar a aplicação do instrumento no Município tem consequências graves, que devemos 

rapidamente elencar, para não ocorrer em omissão punível. 

Em primeiro lugar, implica em renúncia de receitas significativas para o Município.  

Dada a celeridade para esta manifestação de voto, apresentamos a título de exemplo, o 

volume de receitas decorrentes da aplicação do instrumento da outorga onerosa em duas 

cidades, com realidades diferentes: São Paulo e Fortaleza. 

Ano Arrecadação Outorga Onerosa na cidade de São Paulo 

2020 R$442.848.072,43 

2019 R$ 741.373.274,58 

2018 R$ 335.075.268,32 

2017 R$ 210.187.562,35 

2016 R$ 209.947.937,53 

2015 R$ 249.973.491,49 

2014 R$ 206.776.881,50 

2013 R$300.833.739,93 

2012 R$203.047.680,55 

2011 R$339.961.202,76 

2010 R$189.808.305,19 



2009 R$115.928.337,49 

2008 R$118.127.457,69 

2007 R$99.937.329,76 

2006 R$64.725.120,28 

2005 R$41.070.672,77 

2004 R$ 6.653.138,14 

Fonte: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/f

undurb/index.php?p=202443 

Ano Arrecadação Outorga Onerosa na cidade de Fortaleza 

2020 R$14.342.739,16  

2019 R$ 9.032.718,73 

2018 R$ 13.694.686,47 

2017 R$ 18.896.333,81 

2016 R$ 17.633.422,94 

Fonte: https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/383-fundo-municipal-

de-desenvolvimento-urbano-fundurb 

Em outras palavras, até o presente, em Fortaleza as Outorgas Onerosas do Direito de Construir 

e de Alteração de Uso (que, algumas vezes, implicam também em parâmetros e índices 

construtivos), importaram, em receita na ordem de 75 milhões de Reais. No caso de São Paulo, 

os recursos decorrentes da aplicação do instrumento representam quase 4 bilhões de 

acréscimo aos cofres públicos (R$ 3.876.275.464,00). 

No caso das duas cidades, os recursos foram alocados no Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano para aplicação em infraestrutura, equipamentos e habitação de 

interesse social, como deverá ocorrer no caso de Campinas, conforme artigo 145 do Plano 

Diretor atual.  

Outro elemento aumenta a gravidade do eventual adiamento da aplicação do instrumento.  

Diante das recentes alterações ocorridas no perímetro urbano do município, há a expectativa 

de crescimento do número de novas edificações e aceleração das atividades imobiliárias. 

Conforme avaliação de representantes do Setor, que reproduzimos: 

“O mercado imobiliário de Campinas vem nos últimos anos apresentando acentuado 

crescimento, tendo um aumentos de 92% das vendas  e de 29,7% nos lançamentos em 2019, 

conforme dados do Secovi-SP. 

 De acordo com a diretora Regional de Campinas do Secovi, em decorrência do coronavírus, 

o crescimento não foi tão acentuado este ano em razão do adiamento dos lançamentos e a 

prorrogação dos contratos, ainda sim, é claro que a demanda continua existindo, e ainda 

enfatizou que a demanda continua existindo tendo em vista que  na maioria dos casos a 

compra foi apenas adiada, o que demonstra uma retomada no crescimento imobiliário de 

Campinas após ter passado a fase aguda da crise. 

O economista-chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci, ao apresentar os dados sobre o 

crescimento imobiliário em Campinas, informa que o mercado vem atendendo todas as 

faixas de renda e que, ainda sim a demanda está em constante aumento, seja para moradia 

ou locação, investimento ou reserva de valores.” 

FONTE:https://www.secovi.com.br/noticias/mercado-imobiliario-de-campinas-mostra-

recuperacao/15062#:~:text=Entre%20agosto%20de%202019%20e%20julho%20de%20202

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=202443
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=202443
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/383-fundo-municipal-de-desenvolvimento-urbano-fundurb
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/383-fundo-municipal-de-desenvolvimento-urbano-fundurb
https://www.secovi.com.br/noticias/mercado-imobiliario-de-campinas-mostra-recuperacao/15062
https://www.secovi.com.br/noticias/mercado-imobiliario-de-campinas-mostra-recuperacao/15062


0%2C%20o%20VGV,R%24%201.099%2C9%20milh%C3%A3o.&text=O%20volume%20repre

senta%20um%20crescimento,n%C3%A3o%20comercializadas%20no%20per%C3%ADodo%

20anterior. 

 Não se trata aqui de falar em cobrança de outorga onerosa para projetos habitacionais de 

interesse social, pois esses estão isentos de cobrança, consoante o artigo 62 do Plano Diretor 

atual.   

Por essas razões, não recomendamos a prorrogação da aplicação do instrumento criado há 

mais de 30 anos, no Município.  

Campinas é uma metrópole, sede de região metropolitana, município de localização 

estratégica e com capacidade de aprimorar sua infraestrutura. Possui, portando, atributos 

físicos mensuráveis, diversidade de atividades, pluralidade de atributos intangíveis, 

participação social ativa, enfim, atrativos suficientes para manutenção do interesse dos 

mercados e cenário para “placemaking” eficiente, utilizando a diversidade dos instrumentos 

urbanísticos postos na nossa legislação.     

O Movimento Resgate o Cambuí vota contrário ao Parecer. 

Campinas, 10/12/2020 

Evangelina Pinho 

Advogada OAB/SP 116.136 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ANEXO 3 

Bom dia Sr. Presidente do CMDU e demais Conselheiros 

Em resposta a solicitação para votação do PARECER CMDU sobre o Projeto de Lei 
Complementar 47/2020, que altera o art. 90 da Lei 189 de 8 de janeiro de 
2018, enquanto Arquiteta e Urbanista com o respaldo de Equipe da Assessoria Técnica 
do Departamento de Planejamento da PMC tenho a esclarecer e votar: 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo 6.031/88 que perdurou por 30 anos estabeleceu 
Coeficientes de Aproveitamento - CA maiores que 1. Campinas a frente do seu tempo, 
através da Lei Orgânica do Município, promulgada em 30/03/1990, estabeleceu o 
índice 1 para todo o território de Campinas, onde a outorga já deveria ter sido 
regulamentada para os CAs acima do CA básico, previstos na Lei de Uso e ocupação do 
Solo. 

Em 2018, o Plano Diretor Estratégico – Lei Complementar 189/2018 finalmente buscou 
regulamentar a aplicação desse instrumento fundamental para o planejamento urbano 
e o desenvolvimento sustentável da cidade, instrumento este já regulamentado na Lei 
Federal nº 10.257/2001- Estatuto das Cidades. 

O Plano Diretor estabeleceu índices maiores, do que a Lei 6031/88, chegando até 
CA=4, que deveria ser acompanhado de outros parâmetros visando o desenvolvimento 
de centralidades e maior adensamento em regiões atendidas pelo Sistema Estrutural 
de Transporte (DOT), com o objetivo de uma cidade compacta, dinâmica e inclusiva. 
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A previsão de pagamento da outorga foi o instrumento estabelecido não só para 
obtenção de recursos para investimentos na infraestrutura necessária para esse maior 
adensamento, bem como para fomentar empreendimentos de Habitação de Interesse 
Social, entre outros. Visando uma adaptação do mercado imobiliário, o Plano Diretor 
previu 3 anos para a utilização dos índices máximos sem essa cobrança. 

Já a Lei Complementar 208/2018, posterior ao PD, estabeleceu que os índices máximos 
previstos na Lei 6.031/88 seriam os índices básicos na nova legislação, não se 
pautando no índice 1 estabelecido na Lei Orgânica, trazendo um ganho considerável 
para o mercado imobiliário. 

Além disso, pela isenção dos 3 anos previstos no PD a construção civil passou a utilizar, 
além dos índices básicos maiores, os índices acrescidos pela LC 208/18. 
Esses 3 anos previstos no PD sem o recolhimento da outorga foi acordado com o 
mercado para dar o tempo de acomodação do mesmo às novas regras. Vale lembrar 
que, nesse caso, o município já abriu mão de recursos importantes para investir na 
infraestrutura necessária para esse incremento do adensamento, agravando o déficit 
de equipamentos públicos. 
 

Sem dúvida, a pandemia do novo coronavirus teve forte impacto nas atividades 
econômicas. No caso da construção civil, porém, a realidade se mostrou 
completamente oposta: “além de sofrer menos do que o inicialmente esperado, o 
setor conseguiu se recuperar rapidamente. Junho, de acordo com a Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC), foi o melhor mês para a indústria da construção civil 
no Brasil em quatro anos.” ( https://www.gazetadopovo.com.br/economia/retratos-
da-economia-construcao-civil/) 

 

Na realidade, a construção civil e o setor imobiliário como um todo vem se 
redescobrindo, sendo que a palavra-chave é a incorporação e a inovação tecnológica. 
E, como afirmam especialistas desse setor, as descobertas vieram de uma forma muito 
veloz, intensa e assertiva (https://www.aecweb.com.br/cont/a/mercado-imobiliario-o-
virtual-e-o-novo-real_20501). 

“Com o desenvolvimento de novos materiais, serviços e soluções, com um olhar até de 
urbanização em direção ao entorno onde está localizado o empreendimento, esse é um novo 
jeito de encarar um negócio que é responsável por dar força às economias de qualquer país.” 
(https://www.aecweb.com.br/cont/a/canteiro-de-obras-digital_20506 ). 

“E para quem estava se perguntando se o mercado imobiliário realmente está movimentado na 
pandemia, os números não me deixam mentir. Só na cidade de São Paulo, segundo o 
Sindicato da Habitação (Secovi-SP), as vendas de apartamentos novos atingiram 4.341 
unidades em julho, número 45,5% superior ao de junho e 21,1% acima do registrado no 
mesmo mês do ano passado. Isso demonstra que as pessoas seguem buscando imóveis, 
analisando as opções e comprando. Por que não fazer esse caminho ser ainda melhor? A 
tecnologia sempre foi aliada, mas agora ela é parte essencial do negócio. O mercado 
imobiliário mudou para melhor.” (https://www.aecweb.com.br/cont/a/mercado-imobiliario-o-
virtual-e-o-novo-real_20501 ) 

Por outro lado, a pandemia mostrou com clareza a inter-relação entre a cidade formal 
e a cidade informal e a necessidade de garantir condições adequadas de vida para 
todos ou todos estarão em risco. Desta forma, o principal e mais urgente desafio do 
novo prefeito é enfrentar a exclusão socioespacial no processo de recuperação da 
cidade pós-pandemia, qualificando e incorporando assentamentos informais e 
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vulneráveis à cidade formal, com qualidade ambiental e modificando as formas de 
produção da cidade que criam espaços de inclusão. 

Portanto, no cenário de escassez de recursos públicos, do ponto de vista dos 
investimentos, se torna ainda mais fundamental repactuar a distribuição dos ônus e 
bônus da urbanização, especialmente com os agentes imobiliários da cidade formal, 
avançando na aplicação do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir e 
na regulamentação de outros instrumentos de política urbana, conforme previsto no 
Plano Diretor do Município. 

Desta forma, não se sustenta o parecer do CMDU que coloca justificativa para votar 
favoravelmente ao PLC 47/2020, as consequências da pandemia face ao “grande 
impacto para as atividades da construção civil no Município de Campinas, 
praticamente paralisando as atividades de projeto e lançamento de novos 
Empreendimentos Imobiliários”, como fartamente documentado na imprensa. 

Além do mais é importante lembrar que o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano – CMDU, tem papel fundamental de analisar e pronunciar-se sobre planos 
gerais e específicos, que estejam relacionados com os interesses 
de toda a comunidade, no que diz respeito ao desenvolvimento municipal e 
tecnicamente fundamentados. 

Assim, posicionar-se a favor do Projeto de Lei Complementar 47/2020 pelos motivos 
expostos no parecer, é abrir mão desse importante instrumento de planejamento e 
desenvolvimento da cidade, é comprometer a capacidade de investimento em 
equipamentos públicos (saúde e educação), projetos estruturadores e de 
requalificação urbana, além da habitação de interesse social e regularização 
fundiária para os próximos 15 anos em favor de um setor econômico que já 
encontrou caminhos promissores de recuperação. 

Dessa forma, face ao exposto somos contrários ao parecer do CMDU. 

Arqta Anita M. A. Saran 

Conselheira Titular SEPLURB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


