
PROPOSTAS - APGs 

Apresentadas de 15 a 18/05/2017 



Dinâmica da Reunião 

Distribuição da cartilha com o resumo da proposta do PD; 

Apresentação da proposta do PD com detalhamento na APG; 

Formação de grupos para discussão da minuta do Projeto de Lei;  

Apresentação das considerações dos grupos; 

Encerramento 

Apresentação e Discussão das Propostas do Plano Diretor 

 

Mapas impressos com a proposta e o detalhamento por APG; 

Terminais para contribuições durante a reunião 

 



Cronograma e metodologia 

Devolutivas das fases anteriores 

Cronograma, metodologia, diagnóstico e 

propostas 

Discussão das propostas por APG e 

recebimento de contribuições pelo site  

Sistematização das contribuições recebidas  

Minuta do projeto de lei  

 
Etapa de Discussão das Propostas 

2017 



Cronograma 

Evento  

de  

hoje 



Próximas Etapas 

 Abertura de canal exclusivo para registro das contribuições da 

população ao PL: 

www.planodiretor.campinas.sp gov.br  

Contribuições ao Projeto de Lei da Administração 

Período: 15/maio/17 à 05/jun/17 



Próximas Etapas 

Apresentação das contribuições recebidas; 

Debate das questões a serem incorporadas no Projeto de Lei. 

Apresentação da Sistematização das Contribuições 

Período: 20, 22, 24 e 25 de junho de 2.017 - Salão Vermelho 

 Apresentação do Projeto de Lei do Plano Diretor a ser encaminhado 

à Câmara Municipal  

Reunião Final - Apresentação da Contraproposta de Projeto de Lei   

 15/jul/17 - Salão Vermelho  



CONTRIBUIÇÕES pelo SITE 
https://planodiretor.campinas.sp.gov.br 

https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/


Fulano de tal 

https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/ 

CONTRIBUIÇÕES pelo SITE 

https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/


INSTRUÇÕES 

Identificação da Pessoa 

Contribuição 



INSTRUÇÕES 



FORMULÁRIO – Identificação da Pessoa 



FORMULÁRIO - Contribuição 



MINUTA 

NÚMERO DE 
REFERÊNCIA 



Relevância Ambiental Áreas com indicação 

de estudos técnicos 

para alteração de 

perímetro 

Propostas do Plano Diretor 
Macrozoneamento: 
define as diretrizes que 
orientarão as propostas 
deste Plano Diretor e 
divide o município em 04 
Macrozonas. 



Incentivar a preservação do ambiente, a biodiversidade e os mananciais, bem como 

a vegetação nativa, várzeas e planícies de inundação;  

Identificar áreas para criação de novas Unidades de Conservação;  

Dinamizar a economia da zona rural;  

Incentivar a produção agrícola, agroindustrial e o turismo com sustentabilidade 

ambiental;  

Fortalecer atividades culturais e econômicas que preservem o patrimônio cultural. 

Propostas do Plano Diretor 
Integrar o Aeroporto de Viracopos e a Unicamp/Ciatec II ao desenvolvimento do       

município;  

Incentivar transformações estruturais nos padrões de uso e ocupação do solo; 

Integrar o território através da implantação de transposições às barreiras físicas, 

principalmente rodovias e ferrovias.  

Macrozona  

Macrometropolitana 

Macrozona de  

Estruturação Urbana 

Valorizar e ampliar as áreas públicas; 

Promover a ocupação das áreas vagas; 

Incentivar o uso misto;  

Fomentar centralidades atreladas às estruturas de transporte coletivo;  

Promover o adensamento nas regiões mais bem estruturadas e ao longo da rede 

estrutural de transporte público. 

Macrozona de  

Expansão com 

Desenvolvimento 

Ordenado 

Regulamentação de usos e atividades;  

Regularização das áreas consolidadas de usos urbanos na zona rural;  

Compatibilização da acessibilidade e do uso do solo através de definição de 

parâmetros específicos de uso e ocupação;  

Preservação do meio ambiente sustentável, com a definição de diretrizes e 

instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. 

Macrozona de  

Relevância Ambiental 



Relevância Ambiental 

Propostas do Plano Diretor 
Áreas de Planejamento e Gestão (APGs): 
Visa a gestão do território de forma 
integrada, possibilitando o 
acompanhamento e avaliação das ações 
do poder público ao longo do tempo.  
 

As APGs são divididas em: 
 74 Unidades Territoriais 
Básicas (UTBs);  
08 Unidades Territoriais 
Rurais (UTRs). 



Propostas do Plano Diretor 

Perímetro urbano e expansão com desenvolvimento 
ordenado:  
Previsão de estudos para futura ampliação do 
perímetro urbano para instalação de atividades 
econômicas, nas seguintes áreas:  

a) Fazenda Acácias;  
b) Área contígua ao Polo Estratégico de 
Desenvolvimento Unicamp/Ciatec II;  
c) Área do entorno do Polo Estratégico de 
Desenvolvimento Aeroporto Internacional de 
Viracopos.  

Controle da expansão urbana  
A ampliação do perímetro urbano fica 
condicionada à elaboração de projeto específico, 
atendendo as exigências do art. 42-B da Lei Federal 
10.257/2001, e as orientações deste Plano Diretor .  
 A utilização para fins urbanos das novas áreas 
inseridas no perímetro urbano fica condicionada à 
cobrança de outorga onerosa de alteração de uso e 
de estudo de impacto de vizinhança.  
 

Áreas com 

indicação de 

estudos técnicos 

para alteração de 

perímetro 



Propostas do Plano Diretor 

Diretrizes para a revisão da lei de uso, 
ocupação e parcelamento do solo:  
Zoneamento que promova a mescla de 
usos e a consolidação das centralidades;  
Regramento para a implantação de fachada 
ativa, fruição pública e permeabilidade 
visual, estimulando a integração entre 
espaço público e espaço privado;  
Maiores densidades construtivas nas áreas 
de abrangência da Rede Estrutural de 
Mobilidade – eixos do DOT e nas áreas mais 
bem atendidas por infraestrutura;  
Definição de áreas destinadas 
exclusivamente a atividades econômicas na 
área de influência direta da macrozona 
macrometropolitana. 
 

DOT – Desenvolvimento 

Orientado pelo Transporte 



Mapa de Centralidades 

Propostas do Plano Diretor 
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CENTRALIDADES 
 
Diretrizes gerais:  
 Incentivo a tipologias de uso misto, 
com fruição pública e fachada ativa;  
 Estabelecimento de altas e médias 
densidades construtivas e habitacionais 
e usos mais intensos;  
 Valorização das áreas públicas para 
convívio de pessoas, priorizando 
pedestres, ciclistas e usuários do 
transporte público em detrimento do 
automóvel;  
 Priorização da ampliação e 
recuperação de calçadas;  
 Priorização da ocupação de áreas 
vagas;  
 Priorização da localização de 
equipamentos públicos;  
 Desenvolvimento de programa de 
arborização urbana. 



Propostas do Plano Diretor 

10 

 
POLOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO 
 Unicamp/CIATEC II;  
 Aeroporto Internacional de Viracopos; 
 Área Central.  

Relevância Ambiental 



 Novos modais de transporte (VLT, bicicleta, etc.) para atendimento à área central, 

reduzindo o trânsito de passagem e valorizando a relação com o pedestre; 

 Estímulo às atividades econômicas e culturais, inclusive no período noturno; 

 Programa de preservação do patrimônio edificado, valorizando as referências 

históricas e estimulando a visitação, o turismo e a economia criativa; 

  Melhoria da acessibilidade para pedestres, pessoas com deficiência e usuários do 

transporte coletivo; 

 Desenvolvimento de Plano de Requalificação da Área Central. 

Propostas do Plano Diretor 
 Consolidação do Polo II da CIATEC, como Polo Tecnológico de Excelência;  

 Estímulo à qualificação de pessoal;  

 Incentivo à instalação de centros de pesquisas, laboratórios e empresas industriais 

de alta tecnologia; 

 Consolidação de centralidade ao longo do eixo do DOT previsto, com permissão de 

verticalização e mescla de usos; 

Reserva de áreas exclusivas à atividade econômica.  

Unicamp/ Polo II 

Ciatec 

Aeroporto de 

Viracopos 

Área Central 

Adequação do sistema viário, rodoviário, ferroviário e de transporte de passageiros 

e cargas, para atender o Aeroporto de Viracopos e região; 

 Criação de centralidade e reserva de áreas para atividade econômica; 

 Recuperação, requalificação e regularização urbanística para implantação de 

projetos habitacionais para atendimento da população moradora em áreas impróprias 

na região;  

 Programas de formação profissional para que a população local tenha 

oportunidades de emprego gerados pelas atividades aeroportuárias;  

 Consolidação de um Plano de Requalificação da Região do Aeroporto de 

Viracopos, com participação da sociedade, indicação das formas de regularização 

fundiária, fontes de recursos e definição de responsabilidades para sua implantação. 



Propostas do Plano Diretor 

Aproveitamento dos 

leitos férreos 

desativados: reinvenção 

dos espaços com 

funções de lazer, 

culturais, esportivas e 

contemplativas. 
 

1 - Boulervard da Diversidade 

2 - Bonde Sousas - Joaquim 

3 - Estação Taquaral 

4 - Parque Guanabara - 

Anhumas - Trechos 1 e 2  

5 – Boulervard  Cultural 

6 - Parque Cultural - Trechos 1 

e  2 

7 - Parque Sorocabana  

8 - Parque Piçarrão 

9 - Parque Pedreira do Garcia 



Propostas do Plano Diretor 
Bonde ligando Sousas a Joaquim Egídio 



Propostas do Plano Diretor 
 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

 Preservar o território rural, seus recursos 

naturais e o patrimônio histórico, 

arquitetônico e cultural;  

 Conciliar a agricultura com a preservação e 

recuperação do meio ambiente;  

 Valorizar o produtor/morador rural;  

 Desenvolver o potencial econômico 

incentivando a produção agrícola e o turismo 

rural, gastronômico e recreativo; 

 Aprimorar as condições das estradas 

rurais; 

 Estímulo à instalação de pequenas e 

médias agroindústrias sustentáveis;  

 Criação de mecanismos de mitigação de 

impacto da ocupação urbana sobre a 

atividade rural;  

 Elaboração de legislação que discipline 

usos e ocupações compatíveis com a zona 

rural, orientada pelos objetivos e diretrizes 

para o desenvolvimento rural.  

POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL  

 

 Assegurar o desenvolvimento sustentável 

promovendo o uso racional dos recursos  

Ambientais; 

 Identificar áreas passíveis de serem convertidas 

em Unidades de Conservação; 

  Elaborar estudos, normas e padrões de 

qualidade da gestão municipal ambiental;  

 Estimular usos de tecnologias e práticas 

sustentáveis; 

 Definição de parâmetros urbanísticos-

ambientais que viabilizem a estruturação urbana 

sustentável, prevendo a proibição do 

rebaixamento forçado do lençol freático;   

 Recuperação, regeneração e requalificação 

ambiental nas áreas urbanas e rurais;   

 Identificação e preservação das áreas de matas 

e paisagens significativas;  

 Manutenção de dados atualizados, no Banco de 

Dados Georreferenciados do Município, das áreas 

identificadas pela CETESB como contaminadas e 

do seu uso declarado, após sua reabilitação; 



Propostas do Plano Diretor 

INTEGRAÇÃO METROPOLITANA  

 

 Participação do município na definição de 

políticas para a construção do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da RMC – 

PDUI;  

 Articulação com os municípios à montante 

das captações para a elaboração e 

implantação de plano de recuperação das 

nascentes e cursos d’água tributários dos 

Rios Atibaia e Capivari;  

 Articulação com os municípios para a 

implantação de Programas de Pagamento de 

Serviços Ambientais;  

 Estabelecimento de ações integradas para 

realização de ajuste dos limites das divisas 

entre o município e os municípios limítrofes;  

 Equacionamento dos problemas das áreas 

conurbadas articulando políticas integradas 

com os municípios vizinhos;  

 Integração dos sistemas de transporte 

coletivo municipal e metropolitano. 



Propostas do Plano Diretor 
MOBILIDADE E TRANSPORTE 

 
 Ações de planejamento urbano e de 

mobilidade integradas, possibilitando a 

oferta de transporte público compatível com 

o ordenamento territorial proposto; 

 Incremento da Rede Estrutural de 

Mobilidade; 

 Desenvolvimento de Plano Viário para os 

próximos 25 anos; 

 Desenvolvimento de Eixos Radiais e 

Perimetrais de Transporte Urbano Coletivo; 

 Incentivo à renovação da frota de 

transporte público; 

 Implantação de corredores de transporte 

intermunicipais; 

 Gestão junto ao Governo do Estado para 

implantação do Trem Regional e definição 

da localização das estações de parada em 

áreas de interesse do município; 

 Diretrizes para a circulação de cargas e 

produtos perigosos no município;  

 Articulação junto ao Governo Estadual 

para a implantação de vias marginais junto 

às principais rodovias; 

 Hierarquização funcional das vias do 

município. 

Antes Depois 



Propostas do Plano Diretor 
Diretrizes Viárias constituem-se 

na previsão de novas vias com 

características operacionais que 

garantam a continuidade da malha 

viária existente. 



Propostas do Plano Diretor 
HABITAÇÃO 

 
 Requalificação urbanística e a regularização 

fundiária dos assentamentos habitacionais 

precários clandestinos e irregulares de baixa 

renda passíveis de consolidação;  

 Empreendimentos de interesse social 

prioritariamente para famílias enquadradas nas 

faixas de renda 1 e 2 dos programas 

governamentais; 

 Parâmetros de uso e ocupação do solo 

específicos para empreendimentos de 

interesse;  

 Participação da iniciativa privada na 

produção de empreendimentos e locação de 

interesse social;  

 Programa de assistência técnica à 

autoconstrução e financiamento para reforma, 

ampliação e melhoria da edificação;  

 Estímulo à utilização dos vazios urbanos 

para empreendimentos de interesse social;  

 Avaliação de assentamentos precários e 

loteamentos irregulares ou clandestinos 

localizados em área rural e definição de 

parâmetros para a regularização fundiária, 

quando for o caso. 



Mapa de AEHIS 

Propostas do Plano Diretor 

ÁREAS PARA EMPREENDIMENTOS DE 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - AEHIS  

Áreas vazias próximas de assentamentos 

precários e loteamentos irregulares ou 

clandestinos que demandam remoção de parte 

ou totalidade das moradias, visando a produção 

habitacional de interesse social. 



Propostas do Plano Diretor 
CULTURA 

 

  Criação e manutenção de espaços 

públicos equipados e acessíveis à 

população para manifestações culturais e 

artísticas;  

  Viabilização de novas parcerias e fontes 

de obtenção de recursos para 

implementação das ações e programas 

culturais;  

  Identificação e registro dos bens culturais 

materiais e imateriais;  

  Incentivo à fruição e ao uso público dos 

bens culturais;  

  Fomento às parcerias com universidades 

nos programas afetos ao Patrimônio 

Cultural; 

  Incentivos à visitação pública dos bens 

tombados. 

Centro 

Vila Industrial 

Mapa de ZEPECs 

APA 

Barão Geraldo 

Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPECs) 

 Instrumento que visa identificar e fortalecer tanto as porções do território destinadas à preservação e 

valorização dos bens e atividades culturais, quanto os espaços e estruturas que dão suporte a esses bens e 

ao patrimônio imaterial. 

 Deverão conter imóveis ou áreas tombadas ou protegidas por lei municipal. 



Propostas do Plano Diretor 
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

 

PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA (PEUC) 

O proprietário de um imóvel que não está sendo usado pode ser obrigado a utilizar seu imóvel. Com a 

aplicação deste instrumento, procura-se otimizar os investimentos públicos realizados, fazendo com que a 

propriedade cumpra a sua função social.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO  

É o aumento progressivo do IPTU para imóveis que não estão cumprindo sua função social. Aplica-se aos 

proprietários que não atenderam à notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios.  
 

DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTOS EM TÍTULO  

A prefeitura poderá desapropriar imóveis que já pagaram IPTU progressivo e não deram uso social no 

prazo estabelecido. 
 

DIREITO DE PREEMPÇÃO 

Dá a preferência ao poder público na compra de imóvel colocado à venda respeitado seu valor no 

mercado imobiliário. O município deverá possuir lei específica, que delimite as áreas onde incidirá a 

preempção.  

 



Propostas do Plano Diretor 
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

 

 
OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

(OODC) 

Quem quiser construir acima do CA – Coeficiente de 

Aproveitamento - precisa pagar à Prefeitura contrapartida 

financeira pelo solo criado. 

 

OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO 

(OOAUS) 

A prefeitura deverá outorgar onerosamente a alteração do uso 

do solo rural para a expansão urbana quando do 

cadastramento das áreas acrescidas ao perímetro atual, 

através de lei específica. 
 

Os recursos provenientes da OOCD e da OOAUS deverão ser 

aplicados na construção de unidades habitacionais, 

regularização fundiária, implantação de equipamentos 

comunitários, criação de áreas verdes ou de interesse cultural. 

 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)  

A construção e instalação de empreendimentos, atividades e 

intervenções urbanísticas causadoras de impactos ambientais, 

culturais, urbanos e socioeconômicos estarão sujeitos à 

avaliação do EIV onde deverão ser apontados os efeitos 

positivos e negativos na qualidade de vida da população do 

seu entorno.  

 

Coeficiente de 

aproveitamento 

máximo 

Coeficiente de 

aproveitamento 

permitido 

Área 

adicional 

mediante 

pagamento 

de outorga 



Propostas do Plano Diretor 
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

 

  
TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR  

Dá direito ao proprietário de exercer em outro local o direito de 

construir previsto nas normas urbanísticas. Está sendo usado 

principalmente para a preservação de imóveis de interesse 

histórico. 

 

 

 

 

OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

Intervenções numa determinada região, coordenadas pelo Poder 

Público, com a participação dos proprietários, moradores, 

usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de 

alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias 

sociais, ambientais, econômicas e culturais.  

 

 

 As áreas passíveis de aplicação de OUC serão aquelas 

contidas nas Macrozonas Macrometropolitana e de Estruturação 

Urbana, preferencialmente nos Polos de Desenvolvimento 

Estratégico, ao longo dos eixos do DOT, e em regiões que 

envolvam as áreas indicadas para Projetos Urbanos, sendo que 

os perímetros deverão ser estabelecidos em lei específica.  

25 



Propostas do Plano Diretor 

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 Deverá articular, integrar e acompanhar as 

diversas políticas públicas municipais, 

estaduais e federais para a implementação do 

Plano Diretor; 

 Promover processo permanente de 

monitoramento do desenvolvimento do 

território e de acompanhamento, avaliação e 

revisão do Plano Diretor; 

 Gerir a cidade de forma democrática.  

 

 

Compõe o Sistema de Planejamento e 

Gestão:  

Sistema de Planejamento Urbano;  

Sistema de Acompanhamento e Controle 

Social; 

Sistema de Informação e Monitoramento. 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO - FMDU 

 Deverá garantir recursos permanentes 

destinados ao financiamento da política territorial. 
 

A destinação dos recursos do FMDU deverá ser 

feita por plano anual de alocação de recursos, 

elaborado pelo Conselho Gestor atendendo ao 

menos duas das seguintes finalidades:  

Implantação de sistemas de transporte público 

coletivo, cicloviário e de circulação de pedestres;  

Implantação de sistema viário estrutural; 

Execução de programas e projetos 

habitacionais de interesse social;  

Regularização e constituição de reserva 

fundiária;  

Ordenamento e direcionamento da expansão 

urbana;  

Implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários;  

Criação de espaços públicos de lazer; 

Proteção de áreas de interesse histórico, 

cultural ou paisagístico. 






















