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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Prefeitura Municipal de Paulínia contratou a Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe) para a execução de serviços descritos no contrato nº 128/2022 que tem 

por objetivo o desenvolvimento de estudos técnicos especializados para a revisão 

conjunta do Plano Diretor; Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; Código de 

Obras e Código de Posturas do Município de Paulínia. 

O presente documento consiste no Produto 1, que apresenta o Plano de Trabalho referente 

à primeira etapa do projeto, que diz respeito ao planejamento e discriminação de todas as 

atividades previstas em cada uma das etapas e seus respectivos produtos, além do Plano 

de Participação Social, que versa sobre as estratégias para a participação da sociedade na 

elaboração do projeto.  

Este Relatório é dividido em 07 (sete) seções, além dos anexos, que trazem os seguintes 

conteúdos: 

 Seção 1: Apresenta de forma introdutória o início dos trabalhos; 

 Seção 2: Trata das premissas e das estratégias para construção do projeto, 

considerando o escopo do Termo de Referência; 

 Seção 3: Trata da visão geral das etapas dos trabalhos a serem aplicados nos 

estudos desenvolvidos durante a execução do projeto, juntamente com o 

cronograma de realização das atividades; 

 Seção 4: Apresenta o Plano de Participação Social e envolvimento dos gestores 

públicos, apresentando estratégias e recomendações para o engajamento social na 

elaboração do projeto; 

 Seção 5: Apresenta uma descrição sucinta acerca da demanda de dados e 

documentos, necessários ao bom desenvolvimento dos estudos; 

 Seção 6: Trata da reunião inicial de apresentação do projeto; 

 Seção 7: Traz as considerações finais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Pelo presente, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) vem apresentar o 

documento que compõe a Etapa 1 – Plano de Trabalho e Participação Social do processo 

de revisão do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de 

Obras e Edificações, e Código de Posturas de Paulínia (SP), no âmbito do Contrato 

nº 128/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP). 

Este relatório atende ao item 4.1 indicado no Termo de Referência (TR). Diante deste 

contexto, será apresentado a seguir o planejamento para realização de estudos técnicos 

visando: 

 Revisão do Plano Diretor, Lei Municipal nº 2.852/2006, que se constitui como 

instrumento legal básico da política de desenvolvimento de Paulínia, tendo por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, da 

propriedade urbana e garantia do bem-estar de seus habitantes; 

 Revisão das normas de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei 

Complementar nº 60/2016, que estabelece parâmetros para a ocupação e classifica 

os usos permitidos para cada porção de terreno da área urbana. Apesar de recente, 

sua revisão se constitui como uma oportunidade para o alinhamento, a 

compatibilização e a consolidação da legislação urbanística municipal, em 

consonância ao processo de construção do Plano Diretor, evitando conflitos e 

lacunas; 

 Revisão do Código de Obras e Edificações, Lei Municipal nº 241/1970, que define 

regras para a atividade edilícia no município; e revisão do Código de Posturas, Lei 

Municipal nº 1.950/1995, que tem como finalidade disciplinar aspectos de higiene 

pública, do bem-estar público, das instalações, da localização e do funcionamento 

de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, bem como 

as correspondentes relações jurídicas entre o Poder Público Municipal e os 

munícipes. Com duas e cinco décadas de vigência, respectivamente, ambas as 

normas necessitam de atualização frente às mudanças na dinâmica social, 

econômica, territorial e institucional ocorridas em Paulínia e no Brasil. 
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Para tal, o conteúdo exposto a seguir está estruturado conforme segue: 

 Premissas e estratégias para a construção do projeto; 

 Produtos e cronograma; 

 Plano de participação social e envolvimento dos gestores públicos; e 

 Levantamento inicial dos dados (data request). 
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2. PREMISSAS E ESTRATÉGIAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

A elaboração do trabalho em epígrafe tem por objetivo garantir a atualização do 

ordenamento territorial e do regramento das atividades edilícias e de posturas do 

município de Paulínia, frente às demandas urbanas, sociais e econômicas atuais. Neste 

contexto, a Tabela 1 apresenta as premissas e pontos chave para revisão das legislações 

mencionadas. 

Tabela 1: Premissas e pontos chave da revisão das legislações de ordenamento 

territorial e regramento das atividades edilícias e de posturas do município de 

Paulínia 

Natureza Premissas e pontos chaves 

Administrativa  

 Estabelecimento de processo contínuo de acompanhamento e validação dos 

resultados junto à Prefeitura Municipal de Paulínia, por meio do Decreto 

Municipal nº 7.479/2019, com representantes do Poder Executivo, cujo 

Decreto Municipal nº 7.479/2019 deverá ser atualizado, sendo que o 

coordenador centralizará as comunicações entre a Fipe e a prefeitura; 

 Encaminhamento dos relatórios dos seis produtos, por meio digital (nos 

formatos “em discussão” e versão final – após aprovação prefeitura) aos 

cuidados do Secretário de Planejamento e Controle Urbano (SPCU), 

Renato Camargo Gonçalves, e do(a) coordenador(a) da Comissão 

Permanente de Estudo e Revisão do Uso e Ocupação do Solo; 

 Envolvimento da sociedade civil ao longo de todo o projeto, por meio do 

Conselho da Cidade de Paulínia, cuja formalização deverá ocorrer de 

forma mais breve possível, em conformidade ao Art. 10 da Lei Municipal 

nº 2.852/2006. 

Legal 

 Atendimento aos preceitos legais estabelecidos pela Lei Federal 

nº 10.257/2001, Estatuto da Cidade, que regulamenta os art. 182 e 183 da 

Constituição Federal e define diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências; 

 Observação às orientações das Resoluções nº 25/2005 e nº 34/2005, 

ambas do Conselho Nacional das Cidades para a elaboração dos Planos 

Diretores Municipais e condução do processo participativo; e 

 Aderência aos instrumentos legais e às políticas públicas setoriais, que 

envolvem: 

o Mobilidade Urbana; 

o Saneamento Básico; 

o Acessibilidade Universal; 

o Instruções técnicas do Corpo de Bombeiros; 

o Normas ambientais que condicionam o desenvolvimento urbano; e 

o Políticas setoriais com interface no ordenamento territorial. 

Técnica 

 Avaliação do Plano Diretor (Lei Municipal nº 2.852/2006), das normas 

urbanísticas (Lei Complementar nº 60/2016), edilícias (Lei municipal 

nº 241/1970) e de posturas (Lei Municipal nº 1.950/1995), com breve 

balanço de sua aplicabilidade, conflitos e avanços;  

 Proporcionar a aprovação de normas ajustadas à realidade do município 

e possíveis a serem implantadas; 
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Natureza Premissas e pontos chaves 

 Construir a visão territorializada da localidade, com apoio de mapas 

georreferenciados, tendo em vista os principais aspectos que condicionam 

a configuração física do território de Paulínia, a saber: 

o Rio Atibaia, que secciona toda a extensão central do município, 

dividindo-o em norte e sul, com a presença de importantes áreas de 

várzea e de proteção permanente (APP); 

o SP-332 (Rodovia Professor Zeferino Vaz), principal acesso da 

localidade, cujo eixo abriga o polo petroquímico (ao norte) e a região 

central (ao sul do Rio Atibaia); e 

o Linha férrea e a conexão com a Replan, na porção leste do território 

municipal. 

 Revisão das legislações em consonância com o que preconiza o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana 

de Campinas (RMC), em discussão; 

 Aderência aos resultados do processo participativo e das discussões 

técnicas que ocorrerão ao longo do projeto; e  

 Pleno atendimento dos objetivos e das diretrizes indicados no Termo de 

Referência, que orientou a contratação dos serviços técnicos da Fipe. 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

Ademais, para garantir o sucesso do processo de construção do projeto, a seguir será 

apresentado um conjunto de estratégias, em consonância com os objetivos e as diretrizes 

estabelecidas conforme o Termo de Referência: 

 Provimento aos gestores públicos e à sociedade civil de Paulínia de apoio técnico 

necessário para apropriação do projeto; 

 Alinhamento das legislações urbanísticas vigentes em Paulínia, eliminando as 

divergências e lacunas existentes; 

 Atualização do regramento do ordenamento territorial do município frente às 

condicionantes socioambientais, à transformação da dinâmica urbana e aos novos 

instrumentos urbanísticos e conceitos de planejamento urbano; 

 Inclusão de novas definições e modalidades de parcelamento do solo, trazidas 

notadamente pela Lei Federal nº 13.465/2017; 

 Aderência aos resultados do processo participativo e das discussões técnicas que 

ocorrerão ao longo do projeto; 

 Simplificação e modernização da legislação urbanística e edilícia e dos 

procedimentos administrativos, facilitando a sua compreensão e aplicação; 
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 Identificação dos aspectos ambientais e de saneamento que orientam o 

desenvolvimento e propor políticas públicas e ações que possibilitem o adequado 

desenvolvimento municipal; 

 Identificação dos aspectos habitacionais e de mobilidade com reflexos sobre a 

ocupação urbana, bem como projetos e estudos para novos investimentos, que 

possam gerar reflexos à ocupação territorial; e 

 Integração das propostas de planejamento e revisão do Plano Diretor do Município 

(PDM) e Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), bem como de 

orientações para o desenvolvimento de políticas públicas integradas. 

Por fim, cumpre mencionar que, apesar do trabalho ser realizado de forma conjunta, as 

leis citadas deverão ser tratadas de forma independente, sendo necessários processos de 

aprovação individualmente junto à Câmara Municipal. 
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3. VISÃO GERAL DOS TRABALHOS E CRONOGRAMA CONSOLIDADO 

A partir das premissas e estratégias estabelecidas, a revisão das legislações de 

ordenamento territorial e das regras edilícias e de posturas é composta por 6 (seis) etapas, 

baseadas no Termo de Referência e relacionadas na Tabela 2. 

Tabela 2: Apresentação geral das etapas e dos respectivos resultados esperados 

(produtos) 

Etapa Objetivo 

Etapa 1 - Plano de 

Trabalho e Plano de 

Participação Social 

Detalhar o planejamento das atividades necessárias para a construção da revisão 

das leis de ordenamento territorial, edilícia e de posturas, incluindo os 

instrumentos para participação social. 

Etapa 2 - Leitura 

Técnica e 

Comunitária 

Realização da 1ª Audiência Pública para entendimento das demandas locais, 

para auxílio na preparação do diagnóstico de leitura técnica e comunitária. 

Etapa 3 - Proposta de 

Revisão do PDM e 

LPUOS 

Elaborar proposta para revisão do Plano Diretor do Município (PDM) e Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) com base na realidade 

municipal, identificando as demandas e as estratégias territoriais frente às 

transformações da dinâmica econômica, territorial e institucional para os 

próximos 10 anos. 

Etapa 4 - Minutas das 

Leis do PDM e 

LPUOS 

Consolidar as propostas apresentadas, discutidas com a sociedade civil e 

validadas pela Prefeitura Municipal, das minutas das leis do Plano Diretor 

Municipal e LPUOS. 

Etapa 5 - Proposta de 

revisão do COE e CP 

Elaborar proposta para revisão do Código de Obras e Edificações (COE) e 

Código de Posturas (CP), compatíveis às evoluções sociais e territoriais 

ocorridas nas últimas décadas. 

Etapa 6 - Minutas das 

Leis do COE e CP 

Consolidar as propostas apresentadas, discutidas com a sociedade civil e 

validadas pela Prefeitura Municipal nas minutas das leis do Código de Obras e 

Edificações e Código de Posturas. 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

Cada etapa será detalhada a seguir, contendo o escopo mínimo planejado e a metodologia 

de trabalho. O detalhamento do processo participativo e do envolvimento dos gestores 

públicos será apresentado mais adiante, na seção 4. 

3.1 ETAPA 1: PLANO DE TRABALHO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A elaboração do Plano de Trabalho e Participação Social tem como objetivo apresentar 

o planejamento das atividades que envolvem a revisão conjunta das Leis do Plano Diretor, 

Parcelamento, Uso e Ocupação de Solo, Código de Obras e de Posturas de Paulínia, que 

inclui: 

 Premissas e estratégias para construção do projeto; 
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 Cronograma dos produtos integrantes do escopo, com o detalhamento das 

atividades e os prazos previstos; 

 Plano de Participação Social, contendo estratégias, instrumentos do processo 

participativo e calendário de reuniões, com a sociedade civil, a Prefeitura 

Municipal de Paulínia e a Fipe; 

 Relação de dados a serem coletados junto à administração municipal (data 

request), a saber: bases cartográficas, projetos e políticas setoriais, processos de 

diretrizes e aprovação de loteamentos e condomínios em andamento, 

procedimentos administrativos para o licenciamento urbanístico e de obras, entre 

outras demandas; 

 Atualização do Decreto nº 7479/2019 de nomeação dos membros da Comissão 

Permanente de Estudo e Revisão do Uso e Ocupação do Solo, de caráter 

executivo, cujo intuito é acompanhar a elaboração do projeto ora em processo de 

contratação; 

 Criação do “Espaço Digital Plano Diretor”, no website da Prefeitura Municipal de 

Paulínia e sua operacionalização em até 15 (quinze) dias após o início dos 

trabalhos, na forma de plataforma digital para garantir1: (i) promoção de 

audiências públicas e debates com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade; (ii) publicidade quanto aos 

documentos e informações produzidos; (iii) acesso de qualquer interessado aos 

documentos e informações produzidos. 

  

                                                 

1 No anexo II deste relatório, tem-se imagens extraídas do website da PMP atendendo ao item 4.1 do Termo 

de Referência - “Criação do Espaço Digital Plano Diretor”.  
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Tabela 3: Principais atividades, formas de envolvimento e prazo de entrega da 

Etapa 1 

Principais atividades a serem 

realizadas na Etapa 1 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores públicos 
Prazo de entrega 

 Elaboração do Plano de 

Trabalho e Participação 

Social, 

 Criação do “Espaço Digital 

Plano Diretor”, hospedada no 

site da Prefeitura Municipal. 

Uma reunião inicial com gestores e 

técnicos municipais para 

apresentação e aprovação do Plano 

de Trabalho. 

30 (trinta) dias a partir do 

recebimento da 

Autorização de 

Fornecimento2. 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

3.2 ETAPA 2: LEITURA TÉCNICA E COMUNITÁRIA 

A Etapa 2 é composta pela elaboração da leitura técnica e comunitária de Paulínia, cuja 

construção será fundamentada no fluxo metodológico apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Fluxo metodológico para construção do diagnóstico técnico de Paulínia 

 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

                                                 

2 Conforme alinhado em reunião de kickoff do projeto, realizada no dia 13.04.2022, junto ao Gestor do 

Contrato, o Sr. Renato de Camargo Gonçalves (Secretário Municipal de Planejamento e Controle Urbano), 

a data de início da execução dos estudos é de 11.04.2022.  

Coleta de dados secundários, com base em 
fontes amplamente reconhedidas

Visitas de campo no município (dado 
primário) e organização das informações 

recebidas 

1ª Audiência pública para coleta, debates e 
entendimentos das demandas e necessidades 

locais

Sistematização e avaliação das informações 
coletadas, com base em 8 eixos temáticos no 
Diagnótico de Leitura Técnica e Comunitária

Apresentação e aprovação da Leitura 
Técnica e Comunitária pela Comissão 

Permanente

Disponibilização do Diagnóstico de Leitura 
Técnica e Comunitária (Etapa 2) no site 

“Espaço Digital Plano Diretor”
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Com base no fluxo apresentado acima, a Leitura Técnica será realizada a partir da análise 

de documentos coletados em fontes secundárias e dados fornecidos à Fipe pelos gestores 

públicos e pela Comissão (conforme solicitação do data request), tais como: 

 Base cartográfica existente no município;  

 Mapas de zoneamento, perímetro urbano e sistema viário elaborados para as 

legislações de uso e ocupação do solo, cuja norma vigente é a Lei Complementar 

nº 60/2016; e 

 Conflitos, lacunas e tendências identificadas na legislação urbanística, edilícia e 

de posturas em vigor, incluindo dificuldades e entraves nos procedimentos 

administrativos de licenciamento municipal. 

A Etapa 2 irá sistematizar os dados coletados, em formato objetivo e de fácil 

compreensão, considerando 8 (oito) eixos temáticos, cujo conteúdo mínimo proposto de 

cada eixo será detalhado a seguir: 

 Eixo 1. Questões e influências regionais: 

o Inserção de Paulínia na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e suas 

relações com as localidades e polos econômicos mais próximos. 

 Eixo 2. Questões ambientais: 

o Identificação das condições de clima, geomorfologia, condicionantes 

geotécnicos, declividades, hipsometria, recursos hídricos, cobertura vegetal e 

áreas protegidas; e 

o Caracterização e identificação das áreas com restrições e inaptas à ocupação 

antrópica, do ponto de vista ambiental. 

 Eixo 3. Aspectos Socioeconômicos: 

o Avaliação dos dados referentes ao perfil demográfico do município: 

população, taxa de crescimento, natalidade, migração, domicílios; 

o Atividades econômicas, potencial produtivo (comércio, serviços, indústria, 

turismo), geração de emprego e renda; 
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o Indicadores de qualidade de vida: Índice de Desenvolvimento Humano, renda 

per capita, Índice Gini; e 

o Elaboração da projeção de crescimento demográfico para os próximos 10 

anos, de acordo com cenário tendencial, conforme metodologia adotada pela 

Fundação Seade. 

 Eixo 4. Análises Territoriais: 

o Histórico da ocupação; 

o Aspectos legais que regulamentam o ordenamento territorial, incluindo o 

balanço da aplicabilidade do Plano Diretor (Lei Municipal nº 2.852/2006) e 

da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 

nº 60/2016); 

o Configuração da ocupação urbana e principais aspectos de uso do solo; 

o Identificação dos potenciais vetores de expansão urbana; e 

o Caracterização da política habitacional, por meio do levantamento dos núcleos 

urbanos informais e assentamentos precários, avaliando seus impactos 

ambientais e urbanísticos. 

 Eixo 5. Aspectos da Atividade Edilícia e de Posturas: 

o Caracterização institucional e legal do Código de Obras e Edificações (Lei 

Municipal nº 241/1970) e do Código de Posturas (Lei Municipal 1.950/1995); 

o Análise dos processos atuais de aprovação de projetos e licenciamento de 

obras e empreendimentos e sua avaliação; 

o Levantamento e análise dos principais conflitos de posturas identificados no 

município. 

 Eixo 6. Considerações quanto a Infraestrutura e Serviços Públicos: 

o Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem, resíduos sólidos); 

o Mobilidade urbana (frota, sistema viário, transporte coletivo e não 

motorizado); e 



 

CI 5660 11 

o Distribuição de equipamentos sociais (educação, saúde, assistência social, 

cultura, lazer e esporte e segurança pública). 

 Eixo 7. Institucional e legislação: 

o Estrutura administrativa municipal e atuação de órgãos colegiados para 

assegurar a gestão democrática e continuidade do planejamento urbano; e 

o Capacidade de investimento do município, frente ao cenário atual e futuro, 

com foco na implementação das propostas para o novo Plano Diretor. 

 Eixo 8. Relatório das atividades: 

o Registro de considerações colhidas na 1ª Audiência Pública acerca da cidade 

e de seu processo de planejamento.  

Tabela 4: Principais atividades, formas de envolvimento e prazo de entrega da 

Etapa 2 

Principais atividades a serem 

realizadas na Etapa 2 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores públicos 
Prazo de entrega 

 Levantamento e leitura técnica 

de dados municipais;  

 Coleta e organização de dados e 

informações recebidas; 

 Elaboração da leitura técnica, 

por meio da sistematização e 

análise dos dados coletados, 

com base nos sete eixos 

temáticos, apoiados em mapas 

georreferenciado de apoio ao 

entendimento do diagnóstico 

municipal; 

 Registro das reuniões e análise 

técnica das contribuições 

recebidas pela sociedade civil, 

cujo resultado é a Leitura 

Comunitária de Paulínia; 

 Atualização do “Espaço Digital 

Plano Diretor” com o relatório 

da Leitura Técnica e 

Comunitária aprovada. 

 Formalização do Conselho da 

Cidade de Paulínia, em 

conformidade ao Art. 10, da Lei 

Municipal nº 2.852/2006, a ser 

criado para acompanhar a Revisão 

do Plano Diretor, previamente à 

realização da 1ª audiência pública; 

 Atualização do Decreto 

Municipal nº 7.479/2019, que 

dispõe sobre a composição da 

Comissão Permanente de Estudo e 

Revisão do Uso e Ocupação do 

solo; 

 Uma reunião com a Comissão 

Permanente para apresentação e 

aprovação da Etapa 2; 

 Uma reunião com o Conselho da 

Cidade de Paulínia para 

apresentação da síntese do 

diagnóstico técnico; 

 1ª Audiência Pública, para coleta, 

debates e entendimento das 

demandas e necessidades locais, 

que servirão de base para as etapas 

seguintes. 

90 (noventa) dias a 

partir do recebimento 

da Autorização de 

Fornecimento. 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 
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3.3 ETAPA 3: PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM E LPUOS 

Com base na leitura da realidade municipal, objeto da Etapa 2, esta fase será destinada a 

identificar as demandas e as estratégicas territoriais necessárias e viáveis para os 

próximos 10 (dez) anos. 

Para elaboração das propostas, deverá ser traçado, inicialmente, o cenário desejado, 

estruturado a partir de uma nova visão de planejamento, compreendendo o 

desenvolvimento municipal como processo de políticas interdependentes, às quais 

necessitam de ações integradas e que dialoguem entre si. Dessa forma, propõe que a 

implantação da Política Urbana Municipal seja elaborada adotando uma abordagem 

estratégica, tática e operacional. 

Como resultado desta proposta metodológica, o relatório contemplará a elaboração de um 

documento técnico propositivo (proposta técnica preliminar) contendo os mecanismos 

para o ordenamento do espaço urbano previsto para o PDM e LPUOS, considerando: 

 Organização dos desafios para a construção da revisão do Plano Diretor e das 

normas urbanísticas de Paulínia, com base na visão técnica e da gestão municipal 

complementada com as indicações da leitura comunitária (Reunião com Conselho 

da Cidade e 1ª Audiência Pública); 

 Desenvolvimento da Visão de Futuro de Paulínia, que traduz o cenário desejável, 

que servirá como base para a definição dos princípios e objetivos gerais da Política 

Urbana do município e das Diretrizes e políticas necessárias ao ordenamento e ao 

desenvolvimento sustentável do município; 

 Formulação de diretrizes e ferramentas para a estruturação, ao ordenamento 

territorial e ao desenvolvimento de Paulínia, relativas ao macrozoneamento, ao 

zoneamento (parâmetros de uso e ocupação do solo), ao parcelamento do solo, 

saneamento e ao sistema viário; 

 Proposta de melhorias e aprimoramentos nos instrumentos de gestão democrática 

da cidade; 

 Propostas, instrumentos e mecanismos referentes à: 

o Racionalização da ocupação do espaço urbano; 
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o Integração e complementariedade entre as atividades urbanas e rurais, tendo 

em vista o desenvolvimento socioeconômico do município; 

o Delimitação das zonas urbanas onde poderão ser aplicados o parcelamento, a 

edificação ou a utilização compulsória, considerando a existência de 

infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º da Lei Federal 

10.257/2001; 

o Recuperação da mais-valia urbana e de gestão do território, a fim de criar 

mecanismos alternativos para os investimentos públicos; 

o Distribuição equitativa dos usos, atividades, infraestrutura social e urbana e 

densidades construtivas e demográficas; 

o Controle do meio ambiente, saneamento básico e proteção ao patrimônio e 

demais elementos que caracterizem a identidade do município. 

 Elaboração de mapas georreferenciados que deem suporte à compreensão da 

proposta técnica elaborada, incluindo aqueles que orientam a aplicação dos 

instrumentos urbanísticos indicados para Paulínia; 

 Análise das contribuições obtidas no processo participativo de discussão das 

estratégias da revisão do PDM e da LUOS. 

Tabela 5: Principais atividades, formas de envolvimento e prazo de entrega da 

Etapa 3 

Principais atividades a serem 

realizadas na Etapa 3 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Prazo de entrega 

 Elaboração de proposta técnica para 

a revisão do Plano Diretor e das 

normas de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo; 

 Elaboração de mapas e documentos 

anexos necessários à sua completa 

compreensão; 

 Registro e análise técnica das 

considerações colhidas na 2ª 

audiência pública acerca da proposta 

técnica preliminar; 

 Divulgação da proposta técnica 

preliminar do PDM e LPUOS e das 

contribuições do público colhidas na 

2ª Audiência Pública no “Espaço 

Digital Plano Diretor”; 

 Reuniões com a Comissão 

Permanente para discussão e 

validação da proposta técnica 

preliminar do PD e LPUOS; 

 Atualização do “Espaço do 

Plano Diretor” com a agenda 

dos eventos públicos; 

 Reunião com o Conselho da 

Cidade de Paulínia para 

discussão da proposta técnica 

preliminar do PD e LPUOS; 

 2ª Audiência Pública, com 

objetivo de apresentar a 

versão preliminar da proposta 

técnica do PD e LPUOS. 

180 (cento e oitenta) 

dias a partir do 

recebimento da 

Autorização de 

Fornecimento. 
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Principais atividades a serem 

realizadas na Etapa 3 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Prazo de entrega 

 Consolidação da proposta, por meio 

da realização de ajustes e 

complementações necessárias a 

partir do resultado das discussões 

ocorridas com sociedade civil e 

equipe técnica municipal. 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

3.4 ETAPA 4: MINUTAS DAS LEIS DO PDM E LPUOS 

A proposta técnica preliminar da Etapa 3 será transformada em minutas de lei (Plano 

Diretor e Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo) com seus respectivos anexos. 

Este relatório deverá ser apreciado pela Comissão Permanente e pela sociedade civil, por 

meio da realização de 6 (seis) audiências regionais e de uma reunião com o Conselho da 

Cidade de Paulínia. Neste contexto, destaca-se: 

 As minutas serão elaboradas considerando-se a estrutura e base legal das versões 

atuais, frente às necessidades de atualização e novas estruturas mais recentes, 

inclusive aplicadas em outros municípios; 

 Elaboração de texto base, que será organizado juntamente com equipe municipal, 

evitando-se revisões desnecessárias; 

 A consolidação do texto final das minutas das leis servirá como base para os 

Projetos de Leis que a serão encaminhados à Câmara Municipal para apreciação 

e deliberação. 

Cumpre mencionar que a realização de 6 (seis) audiências públicas regionais visa 

contemplar a totalidade de regiões instituídas pela Lei nº 3265/2012 do Município de 

Paulínia, que divide o município em regiões, conforme a figura a seguir. 
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Figura 2: Regiões de Paulínia 

 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

Tabela 6: Principais atividades, formas de envolvimento e prazo de entrega da 

Etapa 4 

Principais atividades a serem 

realizadas na Etapa 4 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores públicos 
Prazo de entrega 

 Elaboração de minutas de lei 

do PD e da LPUOS, 

incluindo seus respectivos 

anexos; 

 Atualização do “Espaço do 

Plano Diretor” com as 

minutas de lei 

disponibilizada ao menos 15 

dias antes da realização das 

audiências regionais; 

 Registro e análise técnica das 

considerações colhidas na 6 

(seis) Audiências Públicas 

regionais;  

 Consolidação do texto final 

das minutas de lei do PD e da 

LPUOS. 

 Reunião com a Comissão 

Permanente para validação das 

minutas a serem apresentadas à 

população; 

 Atualização do “Espaço do 

Plano Diretor” com a agenda 

dos eventos públicos; 

 Reunião com o Conselho da 

Cidade de Paulínia para 

discussão sobre as minutas das 

leis; 

 Realização de 6 (seis) 

Audiências Públicas regionais, 

para coleta de contribuições 

finais da população. 

240 (duzentos e 

quarenta) dias a partir 

do recebimento da 

Autorização de 

Fornecimento. 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 
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3.5 ETAPA 5: PROPOSTA DE REVISÃO DO COE E CP 

Esta etapa visa oferecer conceitos e elementos para subsidiar a redação das minutas das 

legislações edilícias e de posturas (Etapa 6), compatíveis às evoluções sociais e territoriais 

ocorridas nas últimas décadas, fundamentadas no resultado da leitura técnica e 

comunitária de Paulínia (Etapa 2). 

Para tal, o escopo da Etapa 5 conterá propostas, instrumentos e mecanismos para: 

 Revisão do Código de Obras e Edificações de Paulínia, com a atualização de 

técnicas, procedimentos e práticas, incluindo consolidação e melhorias, caso seja 

necessário, no projeto simplificado já implantado no município; e 

 Revisão do Código de Posturas de Paulínia, com a atualização de técnicas, 

procedimentos e práticas, definição de critérios de fiscalização, infrações e 

penalidades. 

Tabela 7: Principais atividades, formas de envolvimento e prazo de entrega da 

Etapa 5 

Principais atividades a serem 

realizadas na Etapa 5 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Prazo de entrega 

 Elaboração de um documento 

técnico propositivo (proposta 

técnica preliminar) contendo 

principais instrumentos e 

mudanças para o COE e CP;  

 Disponibilização da proposta 

técnica com o registro do 

processo participativo no 

“Espaço do Plano Diretor”. 

 Reunião com a Comissão 

Permanente para validação e 

apresentação das propostas; 

 Reunião com o Conselho da 

Cidade de Paulínia para 

discussão das propostas. 

330 (trezentos e trinta) dias a 

partir do recebimento da 

Autorização de Fornecimento. 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

3.6 ETAPA 6: MINUTAS DAS LEIS DO COE E CP 

O conteúdo apresentado na Etapa 5 será transformado nas Minutas do Código de Obras e 

Edificações e do Código de Posturas, as quais deverão seguir modelo jurídico-

institucional da Prefeitura Municipal de Paulínia, incluindo os anexos necessários para 

sua correta compreensão. 
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Tabela 8: Principais atividades, formas de envolvimento e prazo de entrega da 

Etapa 6 

Principais atividades a 

serem realizadas na Etapa 6 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores públicos 
Prazo de entrega 

 Elaboração de minutas 

das Leis do COE e do 

CP, incluindo seus 

respectivos anexos; 

 Disponibilização das 

minutas de leis com o 

registro do processo 

participativo no “Espaço 

Digital Plano Diretor”. 

 Duas reuniões com a Comissão 

Permanente para apresentação e 

validação da versão consolidada 

das propostas, incluindo as 

minutas de leis;  

 Reunião com o Conselho da 

Cidade de Paulínia para discussão 

das minutas de leis; 

 Disponibilização de canais de 

contribuição remota (online) da 

sociedade acerca das propostas 

técnicas preliminares do COE e do 

CP no “Espaço Digital Plano 

Diretor.  

450 (quatrocentos e 

cinquenta) dias a partir do 

recebimento da Autorização 

de Fornecimento. 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

3.7 CRONOGRAMA DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES 

Com base no conteúdo previsto para cada fase do projeto, a Tabela 9 apresenta o 

cronograma contendo: 

 Principais atividades por etapa; 

 Eventos programados; e 

 Datas chaves para a construção conjunta da revisão das legislações urbanísticas, 

edilícias e de posturas de Paulínia. 
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Tabela 9: Cronograma previsto 

 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 
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4. PLANO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ENVOLVIMENTO DOS 

GESTORES PÚBLICOS 

A proposta do Plano de Participação Social visa indicar ferramentas para assegurar a 

participação da sociedade civil e dos atores-chaves para a construção da revisão das leis 

urbanísticas, edilícias e de posturas no município de Paulínia. 

Diante da importância do processo participativo nas diversas fases do projeto, serão 

promovidas reuniões e audiências públicas, convidando a população e os gestores 

municipais a participarem, de modo a fomentar a corresponsabilidade da comunidade 

local com o resultado do trabalho a ser desenvolvido. As estratégias de envolvimento da 

sociedade de Paulínia estão apresentadas na figura abaixo. 

Figura 3: Estratégias para a participação social  

 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

Atendimento das diretrizes legais para 
o processo participativo, com 

adequada divulgação e disponibilização 
dos materiais de discussão antes das 

audiências públicas

Utilização de linguagem acessível e 
ferramentas como mapas, tabelas e 

quadros que facilitem a compreensão do 
conteúdo

Publicidade e disponibilização dos 
materiais e informações produzidas, 

através do site da prefeitura - “Espaço 
Digital Plano Diretor”

Promoção de amplo envolvimento da 
sociedade, por meio da realização de 

reuniões com o Conselho da Cidade de 
Paulínia e de Audiências públicas: 2 
(duas) gerais (diagnóstico e propostas), 
6 (seis) regionais (minutas de leis PDM 

e LUOS)

Atualização da formação da Comissão 
Permanente (Decreto Municipal nº 

7.479/2019), composta por membros da 
prefeitura municipal, responsável pelo 

acompanhamento da revisão das 
legislações urbanísticas, edilícias e de 

posturas
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As estratégias elencadas acima possibilitarão a construção de um projeto municipal que 

incorpore a vivência, as expectativas e as prioridades dos seus moradores, garantida por 

meio da realização das atividades indicadas na tabela abaixo. 

Tabela 10: Atividades previstas para a participação social e dos gestores públicos, 

por etapa 

Etapa 
Atividades/ 

Ferramentas 
Objetivos Público-Alvo 

Data 

prevista 

1 Reunião 

Alinhamento e apresentação da 

metodologia  
Secretaria Municipal 

de Planejamento e 

Controle Urbano 

13/04/20223 

Expectativas do projeto 

24 

Entrevistas 

Coleta de dados primários sobre o 

município 
Gestores Públicos Jun/22 

Garantir que o diagnóstico corresponda 

à realidade do município 

Administrativa 

Formalização do Conselho da Cidade 

de Paulínia 

Gestores Públicos e 

sociedade civil 

Mai. e 

jun./22 

Atualização do decreto de constituição 

da Comissão Permanente de Estudo e 

Revisão do Uso e Ocupação do Solo 

Gestores Públicos Mai/22 

Reunião 
Apresentação da síntese do diagnóstico 

técnico municipal 

Comissão Permanente 

Jul./22 

Conselho da Cidade de 

Paulínia 

Atualização 

do “Espaço 

Digital Plano 

Diretor” 

Divulgação da agenda da 1ª Audiência 

Pública, com 15 dias de antecedência 
Sociedade civil 

Divulgação do relatório da Leitura 

Técnica e Comunitária aprovado 

1ª Audiência 

Pública 

Entendimento das demandas e 

necessidades locais 
Sociedade civil 

3 

Reunião 

Apresentação, discussão e validação da 

proposta técnica preliminar para a 

revisão do PDM e LPUOS 

Comissão Permanente 

Out./22 

Apresentação da proposta técnica 

preliminar da revisão do PDM e 

LPUOS 

Conselho da Cidade de 

Paulínia 

Atualização 

do “Espaço 

Digital Plano 

Diretor” 

Divulgação da agenda da 2ª Audiência 

Pública, com 15 dias de antecedência 

Sociedade civil Divulgação da proposta técnica 

preliminar da revisão do PDM e 

LPUOS (relatório da Etapa 3) 

2ª Audiência 

Pública 

Apresentação e discussão da versão 

preliminar da proposta técnica do PDM 

e LPUOS 

Sociedade civil 

                                                 

3 Reunião já realizada, conforme consta na seção 6 deste relatório. 
4 As datas previstas para as etapas 2 a 6, constantes na Tabela 10, devem ser validadas pela Prefeitura 

Municipal de Paulínia. 
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Etapa 
Atividades/ 

Ferramentas 
Objetivos Público-Alvo 

Data 

prevista 

4 

Reunião 

Apresentação, discussão e validação 

das minutas de lei do PDM e LPUOS a 

serem apresentadas à população 

Comissão Permanente 

Nov./22 

Apresentação, discussão e validação 

das minutas do PDM e LPUOS 

Conselho da Cidade de 

Paulínia 

Atualização 

do “Espaço 

Digital Plano 

Diretor” 

Divulgação da agenda de reuniões 

públicas, com 15 dias de antecedência 
Sociedade civil 

Nov. e 

dez./22 
Divulgação do relatório da Etapa 4 

06 Audiências 

Regionais 

Apresentação da proposta para a 

sociedade  
Sociedade civil, por 

bairros/setores do 

município 

Dez./22 

Coleta de contribuições finais 

5 

Reunião 

Apresentação, discussão e validação da 

proposta para o COE e CP 
Comissão Permanente 

Mar./23 

Apresentação e da proposta para o COE 

e CP 

Conselho da Cidade de 

Paulínia 

Atualização 

do “Espaço 

Digital Plano 

Diretor” 

Divulgação da proposta preliminar de 

COE e CP aprovada 
Sociedade civil 

6 

Reunião 

Apresentação e validação da proposta 

consolidada do COE e CP, no formato 

de projeto de lei 

Comissão Permanente 

Jun. e 

jul/23 

Apresentação da proposta consolidada 

do COE e CP, no formato de projeto de 

lei 

Conselho da Cidade de 

Paulínia 

Atualização 

do “Espaço 

Digital Plano 

Diretor” 

Abertura de formulário de contribuição 

para coleta de propostas para o COE e 

CP Sociedade civil 

Divulgação da proposta consolidada do 

COE e CP, no formato de projeto de lei 
Abr./23 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

Com o objetivo de orientar a Prefeitura Municipal de Paulínia na execução do processo 

participativo, recomenda-se a aderência aos itens elencados na Tabela 11. 

Tabela 11: Recomendações para a condução do projeto 

Item Recomendações 

Estratégias gerais 

 Processo robusto, registrado, que seja pouco suscetível a questionamentos 

posteriores; 

 Atendimento dos requisitos legais e normativos; 

 Identificação e contato com as principais lideranças sociais, empresariais, 

comerciais, arquitetos e engenheiros que atuam na cidade, etc.; 

 Ritos definidos e acordados previamente para disciplinar o processo. 

Transparência e 

condução das 

reuniões públicas 

 Criação de página dedicada ao projeto no site da prefeitura – “Espaço Digital 

Plano Diretor” –, para publicação e divulgação das datas das reuniões 

públicas e dos quatro relatórios do projeto, após aprovação da prefeitura; 

 Elaboração de convites para as reuniões e eventos públicos, a serem 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e 

Gestão de Projetos e/ou pela Coordenadoria do Grupo de Trabalho à 

população e aos atores-chaves, através dos meios físico e eletrônico; 
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Item Recomendações 

 Ciência do cronograma e dos locais da Audiência Pública com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, por meio do boletim oficial do município; 

 Garantia da participação de todos os cidadãos e cidadãs, independente da 

comprovação de residência ou qualquer outra condição; 

 Possibilidade de realização das Audiências Públicas no formato híbrido 

(virtual e presencial) para atingir o maior número possível de moradores e 

interessados, as quais devem ocorrer em horários acessíveis. 

Organização das 

reuniões públicas 

 O processo deve ser dirigido pelo Poder Público Municipal e pela Fipe, que 

após a exposição de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 

 Todas as reuniões devem conter registros fotográficos e lista de presença; 

 As discussões devem ser registradas, cujo conteúdo deverá constar nos 

produtos correspondentes. 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe. 

Em relação à composição do Conselho do Plano Diretor, a Prefeitura Municipal de 

Paulínia pode adotar composições semelhantes a outros municípios que revisaram ou 

estão em processo de revisão de seus Planos Diretores, e que souberam, cada um à sua 

maneira, mesclar a participação de gestores e técnicos municipais com atores da 

sociedade civil. 

4.1 EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO 

MUNICÍPIO DE ITU (SP) 

Em Itu (SP), que está iniciando seu processo de revisão do Plano Diretor, foi instituído o 

Conselho Municipal do Plano Diretor, que é composto por 10 (dez) membros (e seus 

respectivos suplentes), em que estão presentes representantes das principais Secretarias 

relacionadas ao PDM, do legislativo municipal e de segmentos da sociedade civil: 

 Dois representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão 

de Projetos; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Obras; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e 

Mobilidade Urbana e Rural; 

 Um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos; 

 Um representante da autarquia Companhia Ituana de Saneamento – CIS; 

 Um representante da Câmara de Vereadores; 
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 Um representante da Associação Comercial e Industrial de Itu; 

 Um representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itu. 

4.2 EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA (SP) 

Em Pindamonhangaba (SP), foram instituídos o Núcleo Gestor e a Comissão de 

Acompanhamento, que juntos têm a função de acompanhar a elaboração da revisão do 

Plano Diretor. O Núcleo Gestor engloba os técnicos e gestores das Secretarias 

Municipais, enquanto a Comissão engloba representantes de outros Conselhos 

Municipais e de Associações da sociedade civil: 

 Um representante do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, 

Ambiental e Arquitetônico; 

 Um representante do Conselho de Defesa do Meio Ambiente – Comdema; 

 Um representante da Associação de Amigos do Bairro Feital; 

 Um representante da Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Pindamonhangaba – APEAAP; 

 Um representante da Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR; 

 Um representante da Comtur – Conselho Municipal de Turismo. 

Assim, espera-se da Prefeitura Municipal de Paulínia a composição do Conselho do Plano 

Diretor de acordo com sua configuração de demandas para o Plano Diretor e de 

representantes civis com atuação importante no município. 
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5. DATA REQUEST 

Esta seção apresenta as demandas de dados e documentos necessários, solicitadas à PMP, 

para o início dos serviços, a fim de subsidiar os estudos do projeto em questão. Esta etapa 

consiste na requisição de dados oficiais necessários ao desenvolvimento do estudo junto 

às autoridades que têm a prerrogativa de transmiti-los legitimamente. 

Iniciada a execução contratual, de modo a permitir o início dos estudos, a Fipe enviou e-

mail, em 14.04.2022, à PMP solicitando o envio de documentos iniciais e necessários aos 

trabalhos, conforme tabela a seguir: 

Tabela 12: Data request 

 Item Descrição Formato desejado Observações 

D
A

D
O

S
 E

S
P

A
C

IA
L

IZ
A

D
O

S
 

1 Base cartográfica 

dwg ou .shp, com 

a indicação da 

projeção utilizada 

- 

1.1 Perímetro urbano dwg ou .shp - 

1.2 Hidrografia dwg ou .shp - 

1.3 Arruamento, rodovias e ferrovias dwg ou .shp - 

1.4 Toponímia das vias atualizada dwg ou .shp - 

1.5 Topografia dwg ou .shp - 

1.6 Limite e toponímia dos bairros dwg ou .shp - 

1.7 Hidrografia e APP dwg ou .shp - 

1.8 
Linhas de transmissão e subestações 

transformadoras de energia elétrica 
dwg ou .shp - 

1.9 Ortofotos ou imagens de satélite dwg ou .shp - 

2. Meio Ambiente dwg ou .shp - 

2.1 
Unidades de Conservação (APA, Parques, 

RPPN's, etc) 
dwg ou .shp - 

2.2 

Mapeamento das áreas de risco associados a 

escorregamentos, assoreamento, enchentes e 

inundações 

dwg ou .shp - 

2.3 Bacias hidrográficas dwg ou .shp - 

3. Equipamentos e infraestrutura urbana dwg ou .shp - 

3.1 

Localização de equipamentos urbanos de 

educação, saúde, assistência social, transporte, 

esporte, lazer e cultura (mapa ou endereços 

atualizados) 

dwg ou .shp - 

3.2 

Mapeamento da abrangência das redes de: 

esgotamento sanitário, abastecimento de água e 

drenagem urbana 

dwg ou .shp - 

4. Habitação dwg ou .shp - 

4.1 
Localização e cadastro dos núcleos urbanos 

irregulares 
dwg ou .shp - 

4.2 
Localização de programas habitacionais previstos 

e realizados 
dwg ou .shp - 

4.3 
ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social ou 

similares 
dwg ou .shp - 
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 Item Descrição Formato desejado Observações 

5. Desenvolvimento urbano dwg ou .shp - 

5.1 
Perímetros de novos loteamentos e urbanizações 

em análise e/ou com pedido de diretrizes 
dwg ou .shp - 

5.2 

Investimentos privados previstos, incluindo 

loteamentos, shopping centers, unidades fabris, 

conjuntos habitacionais, etc. 

dwg ou .shp - 

5.3 Perímetro urbano dwg ou .shp - 

5.4 Zoneamento dwg ou .shp - 

5.5 Mapas Plano de Mobilidade dwg ou .shp - 

5.6 Diretrizes viárias dwg ou .shp - 

5.7 
Uso do solo, incluindo área urbana, pastagens, 

culturas e cobertura vegetal nativa 
dwg ou .shp - 

5.8 
Localização e caracterização dos principais 

conflitos de uso e ocupação do solo 
dwg ou .shp - 

5.9 Localização das principais atividades econômicas dwg ou .shp - 

6. Patrimônio dwg ou .shp - 

6.1 Áreas tombadas pelo município, se houver dwg ou .shp - 

L
E

G
IS

L
A

Ç
Ã

O
 E

 P
L

A
N

O
S

 

7 

Documentos técnicos de planejamento– 

documentos relacionados ao planejamento de 

longo prazo, especialmente representados 

pelos seguintes 

PDF - 

7.1 
Plano Local de Habitação de Interesse Social ou 

Política Municipal de Habitação 
PDF - 

7.2 Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) PDF - 

7.3 
Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS); 
PDF - 

7.4 Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU) PDF - 

7.5 Plano Municipal de Educação PDF - 

7.6 Plano Municipal de Saúde PDF - 

7.7 Plano Municipal de Assistência Social PDF - 

7.8 Plano Municipal de Turismo PDF - 

7.9 Manual de Arborização Urbana do Município PDF - 

8 
Parcelamento, uso e ocupação do solo, obras, 

posturas 
PDF  

8.1 

Legislações/decretos/resoluções municipais 

correlatas aos temas: parcelamento, uso e 

ocupação do solo, obras particulares e posturas 

PDF - 

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 

9. 
Parcelamento, uso e ocupação do solo, obras e 

posturas 
PDF - 

9.1 
Análise e emissão de certidão de uso e ocupação 

do solo/alvará de funcionamento 
PDF - 

9.2 Modelo de certidão de uso e ocupação do solo PDF - 

9.3 
Licenciamento de projetos de parcelamento do 

solo 
PDF - 

9.4 Fiscalização de obras e posturas PDF - 

9.5 
Análise e emissão de alvará de construção e 

“habite-se” ou certificado de conclusão de obra 
PDF - 

Fonte: Elaborada pela equipe Fipe. 

Cumpre mencionar que os dados disponibilizados pela Prefeitura serão complementados 

por informações coletadas por meio de instituições de pesquisa e desenvolvimento e 

dados oficiais de órgãos públicos, conforme mostra a Tabela 13. 
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Tabela 13: Principais fontes de dados (por tema) 

Tema Fonte 

Territorial (base 

cartográfica, área, grau 

de urbanização, 

densidade demográfica 

por setor censitário, 

evolução e total de 

domicílios, 

condicionantes 

ambientais, infraestrutura 

disponível)  

 Prefeitura Municipal de Paulínia 

 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 

 Instituto Geográfico e Cartográfico (ICG) 

 Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 

 Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo (DER-

SP) 

 Fundação Seade 

Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São 

Paulo 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Sinuc) 

 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

 Agência Nacional de Água (ANA) 

Perfil demográfico 

(evolução e projeção da 

população, taxa de 

crescimento, densidade 

demográfica, taxa de 

migração)  

 Fundação Seade 

 Índices Paulistas de Responsabilidade e Vulnerabilidade Social (IPRS 

e IPVS) 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento no Brasil (Pnud) 

Perfil socioeconômico 

da população  
(participação dos setores 

econômicos no valor 

adicionado, empregos 

formais, evolução do 

PIB, formação do perfil 

econômico)  

 Fundação Seade 

 Ministério da Economia: Relatório Anual de Informações Sociais (Rais) 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

Fonte: Elaborada pela equipe Fipe. 
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6. REUNIÃO INICIAL DO PROJETO 

Em 13 de abril de 2022, representantes da Fipe e do Município de Paulínia reuniram-se 

no edifício sede da Prefeitura para a realização da reunião inicial de apresentação dos 

trabalhos e discussão das atividades futuras. A reunião contou com a presença dos Sres. 

Renato de Camargo Gonçalves (Secretário Municipal de Planejamento Urbano), João 

Victor Teixeira (Secretário Municipal de Transportes), Decival Ferreira e Thiago Amato, 

todos representando a PMP e, representando a Fipe, da pesquisadora Lauanna 

Campagnoli e dos pesquisadores Matheus Gregorini Costa, José Roberto dos Santos e 

Alex Silva Aires.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O atual Plano Diretor de Paulínia foi aprovado em 2006, trazendo um conjunto de 

diretrizes para a política urbana, bem como um direcionamento para os instrumentos 

urbanísticos que deveriam ser mais bem detalhados e operacionalizados em leis 

complementares. Assim, é necessário ao Plano Diretor atualizações que acompanhem o 

dinamismo das transformações no município nos últimos 16 anos. 

Deste modo, o presente Plano de Trabalho e Participação Social dá parâmetros para o 

seguimento do trabalho de atualização da legislação urbanística, edilícia e de posturas, 

atendendo às demandas municipais e obedecendo ao cronograma de entregas previsto no 

item 4.7 do Termo de Referência. 
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ANEXO I: MATERIAL DE SUPORTE ENVIADO À PMP QUANTO À CRIAÇÃO 

DO ESPAÇO DIGITAL PLANO DIRETOR 
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ANEXO II: IMAGENS EXTRAÍDAS DO WEBSITE DA PMP QUANTO À 

CRIAÇÃO DO ESPAÇO DIGITAL PLANO DIRETOR5 

 

 

                                                 

5 Disponível em http://www.paulinia.sp.gov.br/noticias?id=5607 


