
CMDU
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 361ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 14/09/2021

  Convocamos os senhores conselheiros titulares representantes das entidades titulares e
convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos
segmentos deste Conselho, para a 361ª Reunião Ordinária a ser realizada 3ª feira dia
14 de setembro de 2021, às 18h30, através de reunião virtual,  o link será enviado
por e-mail no dia da reunião no período da tarde.

PAUTA: 

1. Aprovação da Ata da 360ª Reunião Ordinária;

2. Análise, discussão e aprovação do Parecer referentes aos PLCs nºs 61/2021 e
    64/2021:  
    PLC nº 61/2021

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°-   61/2021

ALTERA  O  INCISO  III  DO  ART.  50  DA  LEI
COMPLEMENTAR  №  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 inciso III do art. 50 da Lei Complementar n° 208, de 20 de 
dezembro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

”Art. 5O. ....................................
                                                                      ……...  …………………………….

III - coleta e remoção de lixo domiciliar, que deverá ser depositado na portaria
onde  houver  recolhimento  da  coleta  pública,  quando  o  Poder Público não  for
autorizado a realizar a coleta no interior do loteamento;

…………………………………………………….(NR)

Art. 2°- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçào. 

Art. 3"- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Campinas,

DARIO SAADI

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

     PLC nº 64/2021

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N•- 64/21

Altera a § 3ᵉ  do art.  13 da  Leï
Complementar n-° 224, de 10 de
setembro de 2019, que ”dispóe
sobre a  reguîarização de constr
uções clandesñnas e irregulares
na forma ąue especifica e dá
outras providências".



Art. 1ᵉ Fica alterado o § 3ᵉ do art. 13 da Lei Complementar n-° 224, de 10  de 
setembro  de 2029, que passa a vigorar com a seguinte redação:

”Art. 13………………………

………………………………….

§ 3ᵉ Sera concedido desconto  de 50%  (cinquenta  por cento) na multa 
estabelecida no caput deste ar go até o final da validade desta Lei 
€omplementar.” (NR)

Art. 2ᵉ Esta Lei Complementar entra em vigor na data sua 

publïcaçäo. 

Art. 3ᵉ Ficam revogadas as disposições em contrário.

\/ereador Ze Carlos

______________________________________________________________________________________

3.  Apresentação, composição de comissão para análise e Parecer referente  ao  

      PLC nº 67/2021:

       PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 67/21 

1 Institui no município de Campinas o programa Mãos à Obra.
 Art. 1º Fica instituído no município de Campinas o programa Mãos à Obra, como ferramenta para que
pessoas  físicas  ou  jurídicas  de  uma quadra  ou  conjunto  de  quadras  executem obras  ou  serviços  de
interesse coletivo  restrito  à comunidade.  Parágrafo único.  Mãos à  Obra é um programa que  promove
parcerias  para o  desenvolvimento  urbano,  de  conteúdo democrático  e  participativo,  por  meio  do qual
moradores, empresas, associações, cooperativas, sindicatos, agremiações ou clubes, de uma quadra ou
conjunto de quadras, requerem à Administração Pública autorização para executar obras ou serviços de
interesse coletivo restrito à comunidade. Art. 2º Para os fi ns desta Lei Complementar, consideram-se:
 I - comunidade: conjunto de moradores de uma determinada quadra ou conjunto de quadras; 
II - requerimento: instrumento que formaliza a solicitação e regula a ação proposta. Art. 3º No requerimento,
a comunidade poderá tratar de: I - construção, reforma e manutenção de calçadas para pedestres e de
acesso e estacionamento para veículos; II - melhoria da estética urbana, com pinturas, artes e sinalizações;
III  -  instalação de postos de  vigilância  ostensiva,  geridos,  compartilhados  ou  autorizados pela Guarda
Municipal ou pela Polícia Militar;
IV - instalação de câmeras, domes , fi os, cabos, fibra ótica e materiais correlatos para monitoramento da
cidade, os quais serão de uso exclusivo do Centro Integrado de Monitoramento de Campinas - Cimcamp; 
V - reforma de escolas, creches, bibliotecas, quadras esportivas, pontos de ônibus e áreas de lazer; VI -
corte de grama, roçada de mato e capinagem em praças, escolas ou patrimônios públicos; 
VII - pintura de sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas.
§  1º  A  Empresa  Municipal  de  Desenvolvimento  de  Campinas  -  Emdec  será  a  única  autorizada  e
responsável pela execução e manutenção do projeto indicado pela comunidade.
§ 2º O requerente será o responsável pela doação dos recursos ou matéria-prima necessários à execução
do projeto, que deverá ser feita após a análise do requerimento pela Emdec. 
§ 3º O calçamento para pedestres deverá ser feito de modo a: 
I - garantir adequadas dimensões de conforto para os pedestres e acesso das pessoas com defi ciência; 
II  - ter padronização por rua,  com atendimento às condições de acessibilidade a veículos, acesso das
pessoas com defi ciência e outros meios de locomoção; 
III - considerar a melhoria da estética urbana. § 4º A melhoria da estética urbana com aplicação de cores,
pinturas, revestimentos e artes deverá respeitar o padrão urbanístico da cidade. 
Art. 4º O Poder Público deverá decidir no prazo de sessenta dias sobre os requerimentos apresentados,
podendo, no mesmo prazo: 
I - determinar a juntada de novos documentos visando à melhor instrução da solicitação; 
II - decidir pela necessidade de referendo ou plebiscito para sanar divergências ou entendimentos sobre as
intervenções urbanísticas. 
Parágrafo  único.  O Poder Público  emitirá modelo  de requerimento com as  informações necessárias  e
pertinentes ao pleno entendimento da solicitação, bem como do impacto urbano esperado. 
Art. 5º Caberá exclusivamente ao Poder Público autorizar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos e projetos
desenvolvidos através do programa Mãos à Obra. 
Art. 6º Todas as obras, melhorias e reformas realizadas através do programa Mãos à Obra serão custeadas



pelo requerente, não havendo compensação, contrapartida ou débito do Poder Público. 
Art.  7º  Ao  requerente  caberá  informar  as  datas  previstas  para  o  início  e  o  término  das  intervenções
propostas, excetuando-se as que, nos termos desta Lei Complementar, sejam de realização exclusiva pela
Emdec. 
Art. 8º Ficam a cargo do órgão municipal competente os critérios de responsabilização e multa por atraso
ou abandono das obras, melhorias e reformas realizadas através do programa Mãos à Obra. 
Art.  9º  A  Prefeitura  Municipal  de  Campinas  poderá  conceder  diploma  aos  integrantes  das  ações
decorrentes do programa Mãos à Obra, em reconhecimento ao serviço prestado à cidade. 
Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 03 de setembro de 2021 
ZÉ CARLOS 
Presidente 

autoria: vereador Eduardo Magoga 

4.  Comunicados da Presidência e Conselheiros.  

Campinas, 08 de setembro de 2021

PROFº JOÃO MANUEL VERDE DOS SANTOS

PRESIDENTE – CMDU 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


