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A. PREÂMBULO E METODOLOGIA DO PARECER 

 
Em dezembro de 2006 é aprovada a lei complementar nº 15/06 do Plano Diretor de Campinas. Ela 
estabelece a divisão do território do município de Campinas em 9 macrozonas e para cada uma se 
desenvolvam Planos Locais de Gestão que detalhem e aprofundem as diretrizes urbanísticas por ela 
estabelecidas. Preconiza ainda uma ordem para que esses planos locais sejam desenvolvidos, sendo o 
objeto do presente projeto de lei complementar – da macrozona 2 – considerado prioritário. 
 
O Plano Diretor de 2006 tem méritos a serem destacados, desde operacionais como a delimitação de 
UTBs (Unidades Territoriais Básicas)  com base nos setores censitários, o que permite ter dados precisos 
da população, e em conseqüência disso quais as reais demandas de infraestrutura e equipamentos 
comunitários, passando pelo diagnóstico das reais condições de uso e ocupação do território, ou ainda o 
caráter de diagnóstico preciso das condições atuais, viabilizando assim uma maior envergadura tanto às 
propostas ambientais ou de caráter preventivo a acidentes naturais, bem como à possibilidade de novas 
articulações de estruturação urbana de forma efetivamente mais sustentável em prol do seu 
desenvolvimento equilibrado. 
 
Dada as características da MACROZONA 2, denominada como ÁREA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - 
ACAM  para que pudéssemos exarar um parecer técnico que contemplasse todos os aspectos abordados 
nesse Plano Local, esse Grupo de Trabalho de Conselheiros e Relatores do CMDU adotou como 
metodologia a divisão do teor desse documento em 5 grandes áreas, a saber: 
 



A. PREÂMBULO - onde apresentamos a forma como desenvolvemos nosso raciocínio para exarar o 
parecer, bem como um breve histórico das ações de Planejamento Urbano ao longo da história 
de gestão urbana do território através de seus planos e qual a cidade que é objeto dessa ação 
planejadora; 

B. CARACTERIZAÇÃO DA MACROZONA – quando a caracterizamos e elencamos destacando as 
diretrizes gerais e específicas ambientais, de uso do solo, do sistema viário e de transportes, 
para a habitação, para os equipamentos públicos comunitários e quanto as alterações do 
perímetro urbano; 

C. GESTÃO DO PLG DA MACROZONA 2 (MZ-2) – quando verificamos como o Plano Local propõe 
que seja gerida e resguardada a Macrozona na garantia de exeqüibilidade de suas propostas; 

D. CONCLUSÃO – quando destacamos os pontos positivos e de relevância da proposta como um 
todo do PLC, e 

E. PARECER – quando exaramos o voto final quanto ao conjunto de propostas e documentos. 
 
É importante ressaltar que para o pleno desenvolvimento desse trabalho nos debruçamos sobre as 
apresentações feitas pela Seplan ao CMDU, no Projeto de Lei Complementar nº 01/11 publicado no 
Diário Oficial do Município e no Caderno de Subsídios, bem como nos pautamos na disponibilidade e 
comprometimento da equipe técnica da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que 
não economizou esforços em esclarecer dúvidas ou disponibilizar materiais. 
 
Nesse sentido, o formato ora apresentado é o adotado como padrão pelo Grupo de Trabalho de 
conselheiros e relatores para o conjunto de pareceres a serem exarados por esse Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 
  

1.       HISTÓRICO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO REALIZADAS NOS 
ÚLTIMOS 20 ANOS 
 
Em Campinas as questões relativas ao planejamento urbano estiveram fortemente presentes a partir 
de meados do século XX, como demonstra a contratação de Prestes Maia – engenheiro e urbanista - 
para a elaboração do Plano de Melhoramentos Urbanos de 1938, que lançou as bases do traçado 
urbano atual. 
 
Já na década de 70, foi elaborado o Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado de Campinas – 
PPDI, com estudos iniciados no segundo semestre de 1969 e aprovado através da Lei n. 3960 de 9 de 
março de 1971. 
 
Na década de 90 inicia-se a introdução dos princípios e instrumentos previstos na Constituição Federal 
de 1988, notadamente no que se refere à função social da cidade/propriedade e à participação social na 
gestão urbana, tendo sido aprovado em 1991 o Plano Diretor do Município de Campinas.  
 
Instituído através da Lei Complementar nº. 02 de 26 de Julho de 1991, introduziu alguns dos novos 
instrumentos urbanísticos constitucionais, dentre eles o Parcelamento ou Edificação Compulsórios, 
seguido de Imposto Progressivo no tempo sobre vazios urbanos, as Operações Interligadas e as 
Operações Urbanas. Outra ação que deve ser ressaltada diz respeito à criação do CMDU - Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, que desde o início tem como objetivo discutir as ações de 
planejamento do Município. 
 
Em 1994, iniciam-se os trabalhos de elaboração do Plano de 1996, apenas três anos após a aprovação 
do plano anterior, buscando o aprofundamento dos aspectos físico-territoriais e da estruturação 
urbana. O Plano Diretor de 1996, instituído pela Lei Complementar nº. 04 de 17 de Janeiro de 1996, 
conserva os objetivos básicos do plano anterior, inspirado na nova ordem constitucional, mas tem como 
eixo principal as políticas urbanas descentralizadas e os planos locais de desenvolvimento. 
 
Em 2006, em obediência ao previsto no Estatuto das Cidades, foi feita a revisão do Plano Diretor, 
procurando aperfeiçoar e atualizar a abordagem utilizada anteriormente e utilizar os novos 
instrumentos urbanísticos que essa legislação federal colocou à disposição dos municípios. 



 
Além da estruturação urbana, partindo da divisão da cidade em macrozonas, foram abordadas as 
questões econômicas, financeiras e sociais. Também foi incluída a área rural do município nos estudos e 
elaboração de propostas, considerando o território municipal em sua totalidade. 
 
O caráter participativo que balizou toda a elaboração do Plano está presente na lei que prevê a 
participação dos cidadãos através das entidades representativas, do Conselho da Cidade de Campinas e 
demais Conselhos Municipais, além de prever referendo popular, plebiscito, consultas públicas e 
audiências como formas de manifestação. 

 
2.       CARACTERÍSTICAS DO PD.2006 
 
O Plano Diretor de 2006 – Lei Complementar 15/2006 - foi elaborado com base na legislação ainda em 
vigor e que tomou como premissa seguir o estabelecido pelo Estatuto das Cidades e a Constituição 
Federal e, nessa medida, buscou reforçar diretrizes e aspectos urbanísticos anteriormente indicados 
pelos planos de 1996 e a LUOS e, por outro, consolidou a etapa de diagnóstico urbanístico das condições 
de habitabilidade da cidade em cada uma de suas macrozonas. 
 
Em face dessa postura, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido em cada um dos planos locais pela 
equipe técnica da prefeitura estabelece extenso trabalho de reconhecimento dos condicionantes 
estruturais, naturais e ambientais da cidade.  
 
Entretanto, tendo como decorrência a proposta de um Plano Diretor menos preventivo e mais curativo, 
numa referência à dimensão e maior característica do mesmo, notadamente no seu caráter de 
diagnóstico, esse aspecto antecipa a necessidade de se implementar um processo permanente de ação 

planejadora, quando não se cumprem só datas legais pré-definidas, mas antes se estruturam 
organismos na cidade de acompanhamento, monitoramento e propostas que visem prospectar uma 
cidade para além dos 20 anos inicialmente propostos. 
 
O Plano Diretor de Campinas de 2006 dividiu o município em 9 macrozonas de planejamento de acordo 
com suas características naturais e ocupacionais e, para a área denominada como sendo a MZ-9 
denominada pelo Plano Diretor de 2006 como Área de Integração Noroeste - AIN, e como o Plano 
Diretor também preconiza, é através da elaboração de um Plano Local de Gestão - ferramenta 
complementar de aprofundamento e detalhamento – que se estabelecerá o ordenamento do território. 

 
3.       CAMPINAS HOJE 
 
O município de Campinas, ao longo das últimas décadas, vem assumindo uma posição de liderança no 
processo de desenvolvimento econômico de sua região, alcançando uma posição de incontestável 
destaque no contexto não apenas estadual como também nacional.  
 
Vários fatores, dos quais se destaca sua posição privilegiada de interconexão entre o interior do país e 
sua maior metrópole, São Paulo, bem como com o maior porto da América Latina (Santos), colocam 
Campinas como pólo de atração de atividades econômicas as mais diversas e para um intenso fluxo 
migratório. 
 
O município de Campinas é hoje reconhecido nacional e internacionalmente pelos seus Institutos de 
Pesquisa Científica e Tecnológica, Universidades e Faculdades. É sem dúvida, um pólo de 
desenvolvimento científico e tecnológico, fator de crescimento e, sobretudo do desenvolvimento 
econômico e social. 
 
Registra-se também o aumento do setor de serviços ligado mais especificamente à área de Saúde, 
reforçando a característica de um centro médico de excelência, aliado aos demais serviços técnicos e 
profissionais, em especial aqueles voltados ao entretenimento e lazer. 
 



Outro ponto a ser destacado diz respeito à produção agrícola. Hoje a atividade rural tem uma 
pluriatividade, e encontra-se envolvida com pesquisa de ponta, com o uso da biotecnologia, trazendo 
novos elementos agregados a essa atividade. 
 
Uma das vocações de Campinas também é para as atividades de logística devido à existência do 
Aeroporto Internacional de Viracopos reconhecido como o principal aeroporto de cargas nacional. 
 
Campinas passou a ser formalmente a sede de sua Região Metropolitana (RMC) em 2000, através de Lei 
Complementar Estadual da qual participam 19 municípios. 
 
Campinas conta hoje com cerca de 1,2 milhões habitantes e sua região metropolitana com um total de 
aproximadamente 2,5 milhões. 

 
4.       CAMPINAS PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS 
 
A cidade deve ser lugar de bem estar social, onde se busca assegurar para todos os cidadãos o direito de 
acesso aos benefícios da urbanização, reduzindo as disparidades econômicas, as desigualdades sociais e 
as situações de risco e marginalização. 
 
O Plano Diretor de 2006 foi estruturado para balizar o reordenamento e o desenvolvimento do município 

com um horizonte de 15 a 20 anos. É um documento composto por macro-diretrizes que contemplam o 
presente com os olhos no futuro. Configura-se também como um instrumento de indução e articulação 
dos processos de tomada de decisões, servindo de principal referência para a definição e 
implementação de mecanismos legais, administrativos e políticos, envolvendo as ações de longo, médio 
e curto prazo, visando tornar a cidade mais equilibrada, sob o aspecto físico-territorial, ambiental, social 
e econômico.  
 
A visão estratégica de um território corresponde ao modelo de futuro desejado. A distância entre o 
futuro desejado e a realidade existente exige identificar os eixos fundamentais para o desenvolvimento 
da cidade, e, juntamente com as potencialidades e vocações do município devem configurar as 
estratégias de ação. 
 
Assim sendo destacam-se cinco Eixos Estratégicos de Desenvolvimento e de Requalificação: Eixo Norte – 
Desenvolvimento Tecnológico consubstanciado pela Operação Urbana Ciatec; o Eixo Central – 
Requalificação do Centro Urbano e Revitalização do seu entorno; Eixo Sul – Aeroporto de Viracopos e 
Requalificação do seu entorno; Eixo Oeste – Desenvolvimento e Revitalização Oeste, integrando NO/SO; 
e o Eixo de Desenvolvimento Agrícola. 
 
Com o traçado desses eixos de desenvolvimento tem-se como objetivo central tornar Campinas uma 
metrópole com uma crescente qualidade de vida, socialmente integrada, seguindo cada vez mais sua 
vocação tecnológica, artística e cultural. Uma metrópole empreendedora e competitiva com capacidade 
para ser um grande centro de pensamentos e idéias para o país, estabelecendo conexões produtivas na 
rede global. 

 
B.      CARACTERIZAÇÃO DA MACROZONA 

 
O Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 2 compreende as Áreas de Planejamento APs 2 e 3 e as 
Unidades Territoriais Básicas - UTBs 1, 3, 21A e 22A teve seu início em maio e concluído em novembro 
de 2010, sendo amplamente discutido com a comunidade e entidades, num reflexo do processo 
participativo que se propõe  imprimir nessa discussão do território.  
 
A Macrozona 2 situa-se na porção norte/nordeste do município, é atravessada pela Rodovia Gov. 
Adhemar Pereira de Barros (SP - 340), na saída para Mogi-Mirim, confronta-se ao sul com a Macrozona 
8, ao norte com o município de Jaguariúna, a leste com a Macrozona 1 (APA) e a oeste com a Macrozona 
03.  É constituída predominantemente pela bacia do Rio Atibaia, à sua margem esquerda, com maior 
porção de área rural, onde se inclui trecho de extensas planícies inundáveis.  Possui posição estratégica 



entre a APA e a área urbana mais consolidada e em processo acelerado de urbanização, referentes às 
Macrozonas 3 e 8. Isso lhe confere características de área de amortecimento, inclusive no que tange ao 
controle da expansão urbana em direção ao eixo norte de conurbação com Jaguariúna, estratégia 
importante para a preservação da qualidade ambiental dos municípios, uma vez que também possui 
atributos ambientais, paisagísticos e históricos a serem preservados. 
 
A Macrozona 2 apresenta porções urbanas inseridas no meio rural, como os loteamentos Bosque das 
Palmeiras, Vale das Garças e Village Campinas, ao norte da Macrozona, sendo que, na região entre a 
Rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros – SP 340 e o Rio Atibaia, encontram-se os loteamentos 
Recanto dos Dourados e Sítio São José, mais conhecido como Bananal. Apresenta passivos ambientais e 
sociais decorrentes de ocupações urbanas não planejadas. 

Macrozona 2  em números:  
 

• Área:   88,14 Km² correspondendo a 11% da superfície do município  
 

• População:  5.733 habitantes (censo de 2000), representando 0,59% da população do                
município, sendo que 52,03% desse contingente encontra-se em zona rural.  

• Densidade média da região é baixa, correspondendo a 0,65 hab/ha. 

• Denominação: Área de Controle Ambiental – ACAM, onde se deve controlar a urbanização e 
incentivar as características rurais, com estabelecimento de critérios adequados de manejo das 
atividades agropecuárias, de exploração mineral e de parcelamento do solo. 

 

• Subdivisão  
o APs: duas Áreas de Planejamento (AP 2 - região do Vale das Garças, situada ao norte 

da Macrozona e AP 3 - área predominantemente rural entre a Rodovia Gov. Adhemar 
Pereira de Barros - SP 340 e o limite da área da APA); 

o UTBs: Estão compreendidas na Área de Planejamento - AP 2 as seguintes Unidades 
Territoriais Básicas: UTB 1 - Vale das Garças e UTB 3 - Bosque das Palmeiras; e na Área 
de Planejamento - AP 3, as Unidades Territoriais Básicas: UTB 21 A - Bananal e UTB 
22A - Chácara Recanto dos Dourados. 

 
A Macrozona 2 é uma região predominantemente rural apresentando grandes extensões de pasto e 
matas, com destaque para a mata do Córrego da Onça. Possui topografia plana ou medianamente 
ondulada. 
 
Há loteamentos implantados na planície de inundação do Rio Atibaia, onde o lençol freático é pouco 
profundo, resultando em inundações freqüentes e risco de contaminação do aqüífero subterrâneo. Na 
zona rural desta macrozona encontram-se algumas fazendas, destacando-se a existência de 
propriedades rurais resultantes de desmembramentos, com áreas em torno de l00.000m², assim como 
sítios e chácaras com áreas entre 10.000 e 20.000m², além da presença de diversos haras e da 
Subestação Furnas de Energia Elétrica. 
 
A linha da antiga Cia. Mogiana tombada pelo CONDEPACC atravessa a zona rural da porção à direita da 
Rodovia Adhemar Pereira de Barros - SP 340, apresentando trechos de relevante interesse histórico - 
cultural, como estações e sedes de fazendas, ao longo de seu percurso. 
 
Na região ao norte de Barão Geraldo verifica-se, além de haras, produção agrícola de pequenas 
propriedades - chácaras produtoras de flores para corte e plantas ornamentais, produtos hortifrutis, e 
poucas fazendas, grande parte resultantes de subdivisões da antiga Fazenda São José. 
 
Encontram-se na MZ 2 atividades de turismo rural, como na Fazenda Monte d’Este - que também é uma 
agroindústria, a Tozan, e de recreação e lazer, tais como o Hotel Solar das Andorinhas, clubes, haras e 
chácaras, tanto na zona rural quanto em parte da área urbana. 



 

5. DIRETRIZES GERAIS PARA A MACROZONA 2 
 
I - estabelecer para a área urbana da macrozona padrões de ocupação de baixa densidade, com áreas 
destinadas preponderantemente ao uso habitacional; 
II - estabelecer critérios de contrapartida para a implantação de empreendimentos nas áreas integradas 
ao perímetro urbano; 
III - dotar a macrozona de infraestrutura, equipamentos públicos urbanos e comunitários, 
especialmente nas áreas de educação e saúde, e áreas verdes de lazer como praças e parques; 
IV - adequar o sistema viário e de transportes, considerando a necessidade de ligação às macrozonas 3 e 
8, através de marginal municipal à rodovia Adhemar Pereira de Barros - SP 340 e ligações entre os 
loteamentos da MZ-2; 
V - aplicar os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade em áreas que necessitem de 
intervenções urbanas específicas; 
VI - instituir parâmetros de permeabilidade mínima do solo; 
VII - recuperar e preservar as áreas com atributos ambientais especiais, tais como as planícies de 
inundação, os remanescentes de vegetação natural, as margens dos cursos d’água, as praças e parques, 
para a implantação do sistema áreas verdes; 
VIII - instituir mecanismos que permitam a manutenção e o desenvolvimento da atividade agrícola 
sustentável na região, adotando medidas que propiciem a melhoria da segurança pública, das vias de 
escoamento da produção, da qualidade da água e a qualificação da mão de obra; 
IX - criar, na área urbana, pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos de construção civil e demais 
materiais descartáveis para pequenos geradores e estação de transbordo para grandes geradores, 
coibindo o descarte clandestino em áreas impróprias; 
X - instituir um sistema de drenagem com a finalidade de se controlar enchentes e alagamentos; 
XI - exigir a construção de caixas de contenção para o controle da poluição difusa oriunda das rodovias; 
XII - estimular a participação da população residente na região nos projetos que visem à recuperação e 
preservação ambiental e o uso de áreas verdes para as finalidades de lazer, contemplação e atividades 
sócio-culturais; 
XIII - incentivar a comunidade para a correta disposição, reutilização e reciclagem de resíduos; 
XIV - coibir a urbanização na área rural. 

6. DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

a. AMBIENTAIS 

 

I - instituir um sistema integrado de áreas verdes e unidades de conservação que interligue os 
remanescentes de vegetação nativa, Áreas de Preservação Permanente (APP),  planícies de inundação,  
Unidades de Conservação (UC), praças e parques públicos, abrangendo no mínimo 25% (vinte e cinco 
por cento) da área da macrozona, conforme Mapa de Sistema Integrado de Áreas Verdes e Unidades de 
Conservação MZ 2 (SAVUC) - Anexo III;  
II - viabilizar a implantação de 5 parques lineares, que comporão o Sistema Integrado de Áreas Verdes e 
Unidades de Conservação da MZ 2, conforme anexo III desta Lei Complementar;  

• Parque Linear do Rio Atibaia; 

• Parque Linear do Ribeirão Anhumas; 

• Parque Linear da Maria Fumaça (Córregos Tanquinho/São Quirino); 

• Parque Linear do Córrego da Fazenda Monte d’Este; e 

• Parque Linear do Córrego da Fazenda Santa Paula. 
III - inserir o conceito de Vias Verdes nas diretrizes viárias propostas no art. 26 desta Lei Complementar; 
IV - exigir, quando da execução de novas obras, a implantação de passagens para a fauna silvestre nos 
locais indicados na planta constante do Anexo IV da presente Lei Complementar, sob rodovias, ferrovias 
e vias urbanas, a fim de minimizar o efeito barreira e o eventual atropelamento de animais; 
V - Ficam criadas 2 Unidades de Conservação, de acordo com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 
2000: 

• Unidade de Conservação de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre Mata do Ribeirão Oncinha; 



• Unidade de Conservação de Uso Sustentável - Área de Relevante Interesse Ecológico Várzeas do 
Atibaia. 

VI - Fica condicionada a aprovação de novos empreendimentos à manutenção da permeabilidade do 
solo em área equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da área do terreno, podendo ser consideradas 
neste cálculo aquelas inseridas no Sistema de Áreas Verdes e Unidades de Conservação da MZ-2. 
VII - São diretrizes específicas para a drenagem na MZ 2 prever a implantação de dispositivos de 
armazenamento e utilização de águas pluviais nos empreendimentos a serem aprovados determinar a 
implantação dos seguintes dispositivos de controle de cheia:  

• 01 (uma) bacia de detenção na bacia do Córrego São Quirino; 

• 02 (duas) bacias de detenção na bacia do Córrego Furnas; 

• 06 (seis) bacias de detenção na bacia do Córrego da Onça; 

• 08 (oito) bacias de detenção na bacia do Córrego Tanquinho; e 

• 10 (dez) bacias de detenção na bacia do Córrego Monte d’ Este. 

b. USO DO SOLO 

 

I - Fica estabelecido o zoneamento rural para viabilização do desenvolvimento sustentável rural na MZ 
2: 

• Z-AMB - Zona de Preservação Ambiental; e 

• Z-RUTS - Zona de Uso Rural e Turístico Sustentável. 

II - Deverão ser feitos estudos e avaliações técnicas para averiguar a possibilidade de permanência das 
famílias situadas nos loteamentos Chácaras Leandro, Chácaras Mariangela, Chácaras Piracambaia e Vale 
das Garças, a fi m de garantir condições de salubridade e segurança à população residente. 
III - Fica instituída taxa mínima de permeabilidade do solo de 25% para todo empreendimento que se 
instalar na área urbana da Macrozona 2, salvo os casos em que lei específica definir taxas de 
permeabilidade mais restritivas. 
IV - Ficam estabelecidas para a área urbana de abrangência deste Plano Local as zonas estabelecidas 
pela Lei nº 6.031, de 28 de dezembro de 1988 e alterações posteriores. 
V - As áreas abaixo indicadas, delimitadas no Mapa Zoneamento Proposto – Anexo VI, parte integrante 
desta Lei Complementar, terão seus zoneamentos fixados da seguinte forma: 

• Zona 18 para as áreas de APP inseridas no perímetro urbano; 

• Zona 4 para os lotes dos quarteirões pertencentes aos loteamentos Vale das Garças e Village 
Campinas com exceção dos lotes do loteamento Village Campinas, voltados à Rua Cinco e Avenida 
Um dos quarteirões de códigos cartográficos 1230,1284, 2116, 2124 da PRC 3221;  

• Zona 4 para os lotes dos quarteirões de código cartográfico 2345, 2355, 2375, 2395, 2368, 2349 e 
2153 da PRC 3222 e do quarteirão de código cartográfico 5350 da PRC 1464, exceto área situada na 
planície de inundação do Rio Atibaia, que terá zona 18;  

• Zona 4 para todos os quarteirões pertencentes ao loteamento Recanto dos Dourados, exceto 
quarteirões situados nas áreas de APP do Rio Atibaia e Córrego Tanquinho e áreas delimitadas 
como ZEIS de Indução e ZEIS de Regularização;  

• Zona 3 para gleba não parcelada situada entre o loteamento Bosque das Palmeiras e limite do 
perímetro urbano, na altura da Fazenda Tozan;  

• Zona 3 para área situada entre faixa de 300,00m (trezentos metros), Ribeirão Anhumas, 
empreendimento Estância Paraíso e limite do perímetro urbano;  

• Zona 3 para o empreendimento denominado Estância Paraíso;   

• Zona 3 para porção de terras não parceladas situadas ao norte do loteamento Recanto dos 
Dourados e divisa do perímetro urbano;  

• Zona 3 para porção de terras não parceladas situadas ao sul do loteamento Recanto dos Dourados e 
divisa do perímetro urbano;  

• Zona 3 para os lotes do loteamento Bosque das Palmeiras, pertencentes aos quarteirões de códigos 
cartográficos 3337, 5223, 5251, 5199, 5218, 5227, 5235, 5247, 5255, 5264, 5273, 5282, 6102, 6111, 
6113, 6120, 6122, 6339, 6142, 6151, 6356, 6358, 6369, 6389, 6386, 6405, 6414, 6423 e 6411 da PRC 
3223, exceto lotes voltados para a Rua Maria A. da C. Ribeiro do Santos e Rua Eng. Luiz Antônio 
Laloni citados no inciso XII abaixo;  



• Zona 3 com permissão para CSE para os lotes do loteamento Bosque das Palmeiras, voltados para a 
Rua Maria A. da C. Ribeiro do Santos e Rua Eng. Luiz Antônio Laloni, pertencentes aos quarteirões 
de códigos cartográficos 5223, 5251, 5199, 5218, 5227, 5235, 2247, 5255, 5264, 5273, 5282, 6102, 
6111, 6120, 6339, 6356, 6386, 6405, 6414, 6323 e 6411 da PRC 3223;  

• Zona 3 com permissão para CSE para os lotes do loteamento Village Campinas, voltados à Rua Cinco 
e Avenida Um dos quarteirões de códigos cartográficos 1230,1284, 2116, 2124 da PRC 3221;  

• Zona 11 para os lotes do loteamento Bosque das Palmeiras, pertencentes aos quarteirões de 
códigos cartográficos 6471 e 3279 da PRC 3223;  

• Zona 14 para os lotes pertencentes aos quarteirões de códigos cartográficos 2128, 2123, 2204 e 
2305 da PRC 3222;  

• Zona 03 para as áreas definidas como ZEIS de Indução;  

• Zona 01 para as áreas definidas como ZEIS de Regularização.  

• Fica mantido o zoneamento já estabelecido para as demais áreas.  

• Fica proibida as edificações do tipo HMH - Vilas (Lei nº12.169/04) em toda a Macrozona 2, 
independentemente do zoneamento estabelecido; 
VER RECOMENDAÇÕES FINAIS  

• Fica proibida a verticalização para fins residenciais, em toda a Macrozona 2, independentemente do 
zoneamento estabelecido, exceto nos locais definidos como Zona 14 e em empreendimentos de 
interesse social do tipo EHIS, destinados a população de faixa salarial de 0 (zero) a 3 (três) salários 
mínimos, viabilizados através do Programa Minha Casa Minha Vida ou outro que o venha a 
substituir;  
EMENDA MODIFICATIVA 1a 
EMENDA MODIFICATIVA 1b 

• Fica definido o lote mínimo de 1.000,00m²(mil metros quadrados) e 20,00m (vinte metros) de 
testada para os lotes da Zona 4 da Macrozona 2;  
EMENDA SUPRESSIVA 

• Fica proibida a subdivisão de lotes em áreas inferiores a 1.000,00m² (mil metros quadrados) para 
lotes pertencentes à Macrozona 2; 
EMENDA SUPRESSIVA 

 

c.   SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES 

 

I - implantar vias marginais municipais à Rodovia Adhemar Pereira de Barros, possibilitando o acesso aos 
bairros;  
II - implantar o alargamento e asfaltamento da Estrada do Tanquinho, desde a divisa com a Macrozona 8 
até encontrar com via pública do Recanto dos Dourados; 
III - implantação de transposição do Córrego do Tanquinho nas imediações do loteamento Recanto dos 
Dourados; 
IV - manter as condições atuais para a Estrada de Furnas, permitindo apenas melhorias nas condições de 
drenagem e sinalização; 
V - implantar transposição da Rodovia Adhemar Pereira de Barros SP-340, de forma que possibilite o 
acesso dos moradores da UTB 2.B.1 ao centro do município de Campinas, sem que necessitem utilizar a 
rodovia estadual; 
VI - implantar via entre as glebas 1, lote 6 e gleba 30 e Haras Expert; 
VII - implantar via entre as glebas 1, 1A e 1B e lotes 6 a 9; 
VIII - implantar o alargamento e asfaltamento da Estrada de acesso ao Village Campinas desde a 
marginal da Rodovia Adhemar Pereira de Barros - SP-340 até a Rua Antônio Morato de Carvalho; 
IX - implantar o alargamento e asfaltamento da Rua Antônio Morato de Carvalho e da Rua Sylvio 
Begnami; 
X - implantar o alargamento e asfaltamento da Rua Sebastião W. Pinheiro até que a mesma encontre a 
CAM 324; 
XI - implantar o alargamento e asfaltamento da CAM 324 até a Avenida Eng. Luiz Antônio Laloni, no 
loteamento Bosque das Palmeiras; 
XII - implantar o alargamento e asfaltamento da CAM 311 até que a mesma encontre a Rua Francisco 
Cândido Xavier, no loteamento Village Campinas; 



XIII - implantar o alargamento e asfaltamento da Rua Francisco Cândido Xavier, no loteamento Village 
Campinas; 
XIV - implantar a via de ligação entre a Avenida Eng. Luiz Antônio Laloni (CAM 328) e a Macrozona 3;  
XV - implantar o alargamento e asfaltamento da CAM 328  entre a CAM 311 e a Avenida Eng. Luiz 
Antônio Laloni; 
XVI - implantar o alargamento e asfaltamento da Avenida Eng. Luiz Antônio Laloni;  
XVII - implantar o alargamento da CAM 010 no trecho situado entre a Macrozona 08 e a macrozona 01 
(APA); 
XVIII - implantar via marginal à linha de transmissão de energia, desde o limite da macrozona 01 (APA), 
até a CAM 010; 
XIX - implantar avenida desde as vias marginais à linha de transmissão de energia prevista no inciso XVIII 
até a avenida prevista no inciso XX; 
XX - implantar avenida entre a avenida prevista no inciso XIX e o alargamento da CAM 010, prevista no 
inciso XVII. 
(7) EMENDAS MODIFICATIVAS (alteração de redação) 
 

C.    GESTÃO DO PLG DA MACROZONA 2 (MZ-2) 

• Criação do Conselho Gestor Local da MZ 2 – ÁREA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - Macrozona 

2 na forma preconizada pelo Plano Diretor e com a estruturação na forma aprovada pelo 

Conselho da Cidade de Campinas 

o Este Conselho terá caráter consultivo e fiscalizador; 

o O Conselho Gestor da Macrozona 2 será presidido por um representante do Poder 
Público Municipal, conforme as disposições do artigo 18 do Plano Diretor do Município 
de Campinas; 

o Caso sejam criadas outras UTBs - Unidade Territorial Urbana ou UTRs - Unidade 

Territorial Rural na respectiva macrozona, deverá ser mantido no Conselho Gestor o 

número máximo de 10 membros titulares e respectivos suplentes para cada 

segmento, e 

o Esse Conselho se responsabilizará ainda pela supervisão da gestão das Unidades de 
Conservação. 

 

D. CONCLUSÃO 
 
Considerando o histórico de planejamento urbano no município de Campinas, as ações de gestão que se 
preconizaram ao longo dos últimos 20 anos; 
 
Considerando que a redação do Projeto de lei complementar nº 01/11 reflete fielmente as diretrizes e 
propostas do presente Plano Local de Gestão Urbana da MZ-2 que promoverão seu caráter de zona de 
ampliação da APA; 
 
Considerando as recomendações do CMDU no que se refere ao uso e ocupação do solo e adequações 
viárias que visam compatibilizar a fluidez de todo o território da MZ-2;  
 
Considerando que a Lei 12.169/04 que institui a tipologia urbanística de Vilas é inadequada como está 
para a sua aplicação na Macrozona 2 e portanto justifica a recomendação específica contida nesse Plano 
Local de Gestão - PLG; 
 
Considerando as propostas de 09 emendas modificativas e 02 emendas supressivas, quer sejam: 
EMENDA MODIFICATIVA NAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: 
Estabelecer para a Macrozona 2 padrões de ocupação e adensamentos compatíveis a infraestrutura 
instalada, cujos gabaritos e densidades habitacionais, populacionais e construtivas deverão ser definidos 
por estudos específicos através de Planos Urbanísticos; 
 
 



EMENDA MODIFICATIVA NAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: 
As áreas de ZEIS da Macrozona 2 deverão ser obrigatoriamente destinadas a empreendimentos de 
interesse social do tipo EHIS, destinados a população de faixa salarial de 0 (zero) a 3 (três) salários 
mínimos, viabilizados através do Programa Minha Casa Minha Vida ou outro que o venha a substituir;  
 
(2) EMENDAS SUPRESSIVAS (SUPRESSÃO DE 2 ARTIGOS): 
- Fica definido o lote mínimo de 1.000,00m²(mil metros quadrados) e 20,00m (vinte metros) de testada 
para os lotes da Zona 4 da Macrozona 2;  
- Fica proibida a subdivisão de lotes em áreas inferiores a 1.000,00m² (mil metros quadrados) para lotes 
pertencentes à Macrozona 2; 
 
(7) EMENDAS MODIFICATIVAS (ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO): 
- Onde estiver escrito ASFALTAMENTO leia-se PAVIMENTAÇÃO 
 

E.       PARECER  
 
Esse Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano manifesta-se FAVORÁVEL ao presente PLC nº 
01/11, resguardadas as RECOMENDAÇÕES E EMENDAS MODIFICATIVAS E SUPRESSIVAS propostas. 
 

Campinas, 31 de março de 2011. 
 

Relatoria :     GT.CMDU PARECERES PLANOS LOCAIS DE GESTÃO  
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