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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 na primeira versão do Produto 3, que apresenta conceitos 

e elementos para subsidiar a revisão do Plano Diretor. 

Este Relatório é dividido em 06 (seis) seções, além dos anexos, que trazem os seguintes 

conteúdos: 

 Seção 1: Apresenta de forma introdutória a estruturação deste documento; 

 Seção 2: Apresenta a consolidação do diagnóstico técnico; 

 Seção 3: Trata da proposta para os Eixos de Desenvolvimento Municipal, que 

representa a matriz central da proposta de revisão do PDM; 

 Seção 4: Trata da atualização da Política Urbana de Paulínia; e 

 Seção 5: Apresenta a proposição de ordenamento territorial, cujo conteúdo fará 

parte da minuta de lei do novo PDM do município; 

 Seção 6: Traz os instrumentos da política urbana a serem recepcionados pelo novo 

plano diretor. 
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1. INTRODUÇÃO 

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

documento que compõe a Etapa 3 – Proposta de revisão do PDM e LPUOS 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 é composto por um conjunto de propostas voltadas ao desenvolvimento 

municipal e ao (re)ordenamento territorial de Paulínia, incluindo aspectos de 

Parcelamento, Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. Tais informações serão 

sistematizadas, em formato objetivo e de fácil compreensão, considerando a seguinte 

estrutura: 

 Seção 1: 
 

Contém a consolidação do diagnóstico técnico, utilizando metodologia de 

planejamento estratégico: a matriz SWOT, uma abreviação em inglês de 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças; 

 Seção 2: 
 

Apresenta um conjunto de estratégias orientadoras do planejamento do 

município para o horizonte de dez anos, intituladas neste trabalho como Eixos 

de Desenvolvimento Municipal, tendo como fundamentação o resultado da 

matriz SWOT; 

 Seção 3: 
 

Dedicado ao detalhamento dos princípios da Política Urbana de Paulínia, com 

base no art. 5ª da Lei Municipal nº 2.852/2006 e no resultado dos Eixos de 

Desenvolvimento Municipal. 

 Seção 4: 
 

Descrição da proposta de ordenamento territorial de Paulínia, considerando: 
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o Macrozoneamento, que compreende a divisão espacial de todo o 

município; 

o Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas, sendo composto pela 

identificação dos espaços com predomínio de vegetação, destinados aos 

propósitos de interesse público de lazer e recreação; e 

 Seção 5: 
 

Apresenta a reestruturação do ordenamento territorial e a produção do espaço 

de Paulínia, com base nos caracteres socioespaciais e nas vocações 

econômicas identificadas para cada porção do território; 

 Seção 6: 
 

Engloba os Instrumentos da Política Urbana que compõem as estratégias de 

ordenamento territorial de Paulínia, respeitando a realidade institucional e 

socioespacial do município. 
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2. CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

 
Para sistematização da leitura do município, utiliza-se o método SWOT, uma abreviação 

em inglês de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças, a saber: 

 Força: variável controlável, que proporciona vantagem ao atingimento do 

objetivo final do planejamento estratégico; 

 Fraqueza: situação não favorável, porém, de controle interno à gestão que, caso 

não seja contida ou moderada, poderá proporcionar uma desvantagem para 

alcance da meta; 

 Oportunidade: variável externa à gestão, que não está sob seu controle, mas que 

pode favorecer o ambiente interno, podendo até ser potencializada pelo mesmo; 

 Ameaça: condicionante exercida por um ambiente externo, que não possui 

controle gerencial, e que cria obstáculos a serem superados ou contidos. 

A Figura 1 ilustra de forma simplificada a matriz SWOT: 
 

Figura 1 - Representação da Matriz SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela equipe Fipe, 2022. 
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Ante ao exposto, apresenta-se a Tabela 1 como resultado da Matriz SWOT para Paulínia. 
 

Tabela 1 - Matriz SWOT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORÇAS 

  O município apresenta alto índice de qualidade de vida repercutindo na 

longevidade da população; 

 Em comparação com os demais municípios da RMC e com o Estado de 

São Paulo, Paulínia se sobressai, positivamente, frente aos demais, 

apresentando baixos índice de vulnerabilidade social e um grau de 

equidade econômica relativamente maior; 

 Consonância entre o ordenamento municipal e a legislação federal, 

vigendo um Plano Diretor (Lei nº 2.852/2006), que atende ao modelo 

preconizado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001); 

 O PDM vigente (Lei nº 2.852/2006) anuncia o Desenvolvimento 

Sustentável como modelo a ser perseguido pela política urbana do 

Município; 

 O Plano Diretor Municipal (2006) prevê instrumentos urbanísticos, tais 

como a PEUC, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação com 

pagamento em títulos da dívida pública e o direito de superfície; 

 Institui o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), mediante a 

promulgação da Lei Municipal nº 2.874/2007; 

 Política de saneamento ambiental orientada pelo Plano Municipal de 

Saneamento Básico-PMSB (Lei Municipal nº 3.621/2018) e pelo Plano 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PMGRS (Decreto nº 

6.919/2015); 

 Altos índices de cobertura dos serviços relativos ao saneamento 

ambiental, onde 100% da população é atendida com abastecimento de 

água e 92% com a coleta de esgoto (nesse grupo, 98% recebe 

tratamento); 

 Paulínia possui um programa de gestão de resíduos sólidos, com coleta 

seletiva e reciclagem, denominado Programa Lixo Zero, articulando 

parceria entre a rede de ensino educacional e as indústrias; 

 Ampliação do aterro municipal, composto por unidades específicas para 

triagem, beneficiamento e armazenamento de resíduos da construção 

civil; de biorremediação de solos contaminados; de valorização de 

resíduos para a produção de combustíveis; e de triagem e reciclagem dos 

resíduos urbanos; 
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   Atendimento satisfatório dos serviços educacionais relativos aos grupos 

de ensino fundamental e médio, com boa distribuição espacial dos 

equipamentos de educação, contando com o transporte escolar para o 

atendimento das localidades que não possuem equipamentos próximos; 

 Os dados econômicos mais recentes apontam para um superávit 

orçamentário do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAQUEZAS 

  Inexiste um Plano de Manejo voltado para o Parque Natural Municipal 

do Cerrado; 

 O PDM de Paulínia (Lei Municipal nº 2.852/2006) está desatualizado, 

haja vista a indicação dada pelo Estatuto da Cidade de que a revisão dos 

planos diretores ocorra, no mínimo, a cada 10 anos, incorrendo em um 

anacronismo entre a política de desenvolvimento urbano local e a 

realidade do município; 

 Existência de hiato entre o PDM (Lei Municipal nº 2.852/2006), o 

Código de Obras e Edificações (Lei Municipal nº 241/1970) e o Código 

de Posturas (Lei Municipal nº1.950/1995), comprometendo a coesão da 

política de ordenamento e produção territorial do município; 

 O PDM vigente aponta alguns instrumentos urbanísticos, no entanto, 

estes não foram regulamentados por legislação específica, tornando-os 

sem efeito; 

 Nem o PDM, nem outra legislação urbanística, previu o 

macrozoneamento do município, incorrendo no comprometimento da 

gestão territorial; 

 A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar nº 

60/2016) não considera a dinamicidade dos usos, classificando-os em 

um sistema binário de conformidade/ não-conformidade; 

 A excessiva sedimentação das categorias de uso, chegando a apresentar, 

por exemplo, 8 tipologias de uso residencial, tende a complexificar a 

norma de uso e ocupação do solo; 

 A organização dos parâmetros de uso e ocupação do solo na norma 

(LPUOS/2016) adere a um modelo de difícil compreensão; 

 Nem a LPUOS (2016) nem o Plano Diretor preveem zonas de expansão, 

inexistindo uma política voltada para a regulação do crescimento 

urbano; 

 A LPUOS (2016) defende que seja viabilizada a Outorga Onerosa do 

Direito de Construir no município, no entanto, esse instrumento não é 
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previsto no PDM (2006), inexistindo uma legislação específica 

definindo os termos da outorga; 

 Foi chancelado no texto da LPUOS (2016) a possibilidade de haver 

alterações no perímetro das zonas, mediante decreto municipal, expondo 

a fragilidade e a insegurança jurídica da lei; 

 Apesar de o IBGE apontar para a inexistência de aglomerados 

subnormais no município, os dados da prefeitura registram cinco núcleos 

urbanos informais, sendo um destes carente de infraestrutura urbanística 

básica; 

 Tendência de crescimento da mancha urbana nas proximidades do aterro 

sanitário, havendo, atualmente, loteamentos periféricos ao mesmo; 

 Mesmo diante da indicação do Plano Diretor (2006) para a elaboração 

de um Plano de Drenagem Urbana, até o presente, o mesmo não foi 

desenvolvido; 

 Dados da prefeitura indicam a existência de 17 pontos de alagamento no 

município causados por eventos antrópicos, tais como construções muito 

próximas aos leitos ou avançando sobre os córregos, carência de galeria 

de águas pluviais em algumas localidades, assim como o processo de 

impermeabilização da cidade; 

 Carência de Plano de Mobilidade Urbana (atualmente em elaboração); 

 Problemas na conservação de calçadas, com trechos não pavimentados, 

incorrendo no comprometimento da acessibilidade, com destaque para a 

situação nos bairros residenciais mais afastados do centro, onde ocorre 

a utilização dos passeios para o estacionamento de veículos e depósito 

de materiais de construção; 

 Rede cicloviária pouco desenvolvida; 

 Distribuição desproporcional das creches públicas e das EMEIS, 

subsistindo lacunas na oferta, sobretudo, nas áreas do município com 

menor densidade populacional; 

 Concentração das escolas técnicas nas regiões centro, oeste e sudeste; 

 Distribuição não uniforme de equipamentos escolares, aumentando a 

demanda por transporte escolar nos primeiros anos, e pelo transporte 

público nos anos seguintes; 

 Deficiência de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), incorrendo na 

sobrecarga do Hospital Municipal; 
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 Carência de infraestrutura no Parque Natural Municipal do Cerrado, 

voltado para o aproveitamento público como área de lazer para a 

população; 

 Concentração dos Equipamentos Culturais na Região Sul, resultando na 

baixa cobertura dos serviços de cultura à população em geral, 

destacando-se, também, a inoperância de alguns equipamentos por falta 

de conservação, tais como o Sambódromo Municipal e o Theatro 

Municipal; 

 Cobertura espacial do transporte coletivo em 85% da área urbana, 

demonstrando uma lacuna no atendimento desse serviço; 

 Baixa (ou nenhuma) oferta de equipamentos de educação, saúde, 

assistência social, cultura, esporte e lazer nas regiões Oeste e Sudeste; 

 Dependência financeira do município às transferências constitucionais, 

provenientes do Estados e da União, representando, em média, mais de 

70% da receita total; 

 Desatualização da tabela de classificação das atividades econômicas 

com relação às CNAEs vigentes, incorrendo na deliberação 

discricionária dos usos; 

 Apesar de o EIV estar regulamentado no município (Lei Municipal nº 

2.874/2007), é observada a necessidade de atualização do instrumento, 

atentando para a especificação da norma, otimizando as regras referentes 

às contrapartidas e aos procedimentos, a fim de reduzir a morosidade do 

processo de aprovação; 

 Acessos de condomínios fechados em rotatórias do sistema viário 

público, criando gargalos com risco acentuado para acidente; 

 Ausência de centralidades bem definidas, resultando em um território 

hiper-fragmentado; 

 Carência de espaços públicos, indo de encontro ao direito da cidade; 

 Disputa da vocação territorial no Betel entre os empreendimentos 

industriais e os loteamentos residenciais; 

 Adota o modelo de Projeto Simplificado para a aprovação de residências 

unifamiliares, contudo, carece de previsão legal; 

 Desatualização do cadastro imobiliário e da Planta Genérica de Valores; 

 Deficiência do cadastramento dos próprios públicos, havendo a 

necessidade de regularização das documentações referentes às 

aquisições de imóveis; 
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   Ausência de levantamento de imóveis particulares abandonados no 

município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPORTUNIDADES 

  A influência do Polo Industrial de Paulínia extrapola a circunscrição 

regional, potencializando o desenvolvimento econômico do município; 

 Possui o maior polo petroquímico da América Latina, produzindo 

aproximadamente 20% de todo o refino de petróleo do Brasil; 

 Devido à forte representatividade industrial, o setor de comércio e 

serviços também se manteve punjante e registrou alta do emprego na 

última década, principalmente dos serviços de transporte de cargas; 

 Paulínia tem uma situação geográfica estratégica, fazendo divisa com 

Campinas, município sede da RMC, com facilidade de acesso à 

Unicamp, Polo Universitário de referência nacional, o que tem 

estimulado trânsitos migracionais e o crescimento do setor imobiliário 

no município; 

 Ainda no que se refere à situação geográfica do município e sua 

dinâmica territorial, destacam-se os fluxos pendulares diários de uma 

população em idade ativa para trabalho e estudo, que converge para 

Paulínia, partindo de Cosmópolis, Campinas e Sumaré; 

 Os dados demográficos atuais, assim como a previsão para a próxima 

década, projetam uma taxa de crescimento para o município de Paulínia 

acima do que é delineado para os municípios vizinhos, a RMC e o Estado 

de São Paulo, o que demarca a potencialidade de expansão do município; 

 A alta densidade demográfica de Sumaré, em oposição à baixa densidade 

de Paulínia, associada a situação de conurbação destes dois municípios, 

qualificada por vias de acesso eficientes, tende a induzir uma das frentes 

do crescimento do mercado imobiliário neste último município; 

 Os caracteres geomorfológicos do território de Paulínia não imprimem 

restrições ao parcelamento do solo; 

 O Município de Paulínia tende a se beneficiar com as políticas de 

planejamento regional que integram o Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas (PDUI-RMC), 

em fase de desenvolvimento; 

 Baixo percentual de áreas de risco suscetíveis à erosão, ou eventos 

hidrológicos críticos de enxurrada e inundação; 

 A Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) constitui a principal 

conexão rodoviária dos municípios de Cosmópolis, Arthur Nogueira e 



CI 5660 12 

 

 

 

 
 

  Engenheiro Coelho à Campinas, com Paulínia figurando como 

passagem obrigatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇAS 

  Apesar de fazer divisa com 7 municípios, é destacada a situação da 

tríplice fronteira formada pelo enodamento do território de Paulínia, com 

o de Americana e Cosmópolis, onde sobressai um potencial conflito de 

ordem administrativa/financeira, ocasionado pela sobrecarga da 

infraestrutura urbana de Paulínia, frente a tendência de a população 

residente no território vizinho se servir dos serviços públicos deste 

município, sem a contrapartida na contribuição dos impostos; 

 A existência de duas praças de pedágio consecutivas no trecho que 

conecta Cosmópolis e Paulínia, compromete a conectividade entre os 

municípios, e o acesso a região norte e nordeste da cidade; 

 O baixo índice de cobertura vegetal aponta para a necessidade de 

elaboração de políticas voltadas para a restauração florestal; 

 A presença de aglomerados subnormais no município de Sumaré, 

próximo da fronteira de Paulínia, sugerem a tendência de as ocupações 

irregulares avançarem para o território deste último município; 

 Problemas de saneamento e dificuldade para licenciar empreendimentos 

na Zona Especial de Amortecimento da Arie Mata Santa Genebra, cuja 

jurisdição extrapola as competências do município. 

Fonte: Elaborado pela equipe FIPE, 2022. 
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3. EIXOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
Frente ao panorama atual, sintetizado na matriz SWOT, a proposta de construção das 

diretrizes para a revisão do Plano Diretor de Paulínia busca desenvolver as 

potencialidades municipais e transformar as deficiências diagnosticadas, além de 

priorizar os temas apontados pela administração municipal e pela comunidade como 

focais para a construção do cenário desejado para a municipalidade. 

Tendo em vista que esse cenário é a idealização da “Cidade que Queremos”, uma projeção 

para os próximos 10 anos, as propostas formuladas a seguir consideraram os riscos e as 

limitações identificadas para a construção de diretrizes factíveis com a realidade 

municipal. 

Desse modo, propõe-se a construção dos Eixos de Desenvolvimento Municipal (Figura 

2), os quais contêm os caminhos e os direcionamentos práticos para efetivação da Visão 

de Futuro definida coletivamente. 

Figura 2 - Eixos de Desenvolvimento Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe, 2022. 
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Os Eixos são estruturados em: 
 

 Objetivo: estabelece o propósito de cada eixo, a partir das problemáticas 

levantadas na síntese do diagnóstico técnico e comunitário; 

 Diretrizes: refletem a conceituação, o rumo e as orientações do caminho a serem 

adotados para que se alcance o cenário desejável, utilizando-se dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS); e 

 Estratégias: meios práticos para operacionalização da proposta, tendo em vista o 

arcabouço legal e a capacidade de gestão da administração pública. 

 

3.1. EIXO I: ORDENAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 

 
Figura 3 – Desafios – Ordenamento e Gestão Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela equipe Fipe, 2022. 
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Figura 4 – Diretrizes – Ordenamento e Gestão Territorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratégias: 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe, 2022. 

 

 Estruturar o ordenamento territorial do município, a partir da elaboração do 

macrozoneamento e da revisão do zoneamento, embasando as políticas de 

planejamento e gestão urbana em diferentes níveis; 

 Vedar a possibilidade de o executivo alterar, mediante decreto municipal, a 

poligonal das Zonas de uso e ocupação, garantindo a congruência do plano de 

zoneamento e a segurança jurídica dos munícipes e dos técnicos municipais, salvo 

em caso de alteração de zonas e da hierarquização do sistema viário, 

exclusivamente para lotes já urbanizados e que a característica/vocação tenham 

mudado, desde que haja concordância de 75% dos lotes envolvidos, devendo 

passar obrigatoriamente pela avaliação do COMURB; 

 Organizar o banco de dados do município, implementado o Sistema de 

Informação Municipal (SIM), contemplando o cadastro multifinalitário, o sistema 

de geoprocessamento e a integração dos cadastros municipais setoriais; 

 Atualizar o Cadastro Imobiliário e a Planta Genérica de Valores, a fim de corrigir 

distorções nos valores venais dos imóveis, acompanhando eventuais valorizações 

e desvalorizações ocorridas em cada região da cidade; 

 Garantir a realização de reuniões periódicas com o Conselho Municipal de 

Urbanismo-COMURB, conforme regimento interno a ser deliberado, constituído 
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por representantes da sociedade civil e do poder público, fortalecendo a 

participação popular na gestão urbana do município; 

 Integrar os bairros, destacando-se o “João Aranha”, o “Bonfim”, “Cascata” e “Boa 

Esperança”, mediante a qualificação da rede viária, criando novos acessos e 

elementos de conversão e de retorno que otimizem a fluidez do tráfego, pontes e 

passagens de nível, a fim de transpor as barreiras do território; 

 (Re)qualificar os passeios públicos e a rede cicloviária municipal, e ampliar a 

oferta de transporte público coletivo, investindo na acessibilidade em todos os 

níveis, de modo a garantir uma mobilidade urbana democrática; 

 Elaborar Plano de Drenagem Urbana, com atenção especial para as áreas com 

suscetibilidade à inundação (com destaque para a bacia do Quilombo, onde a 

problemática tem sido intensificada em razão da ocupação do território; e alguns 

outros pontos levantados pelo PMSB, em 2018, nos bairros Centro, João Aranha, 

Vila Monte Alegre (Pq. das Flores), Pq. Brasil 500, Santa Terezinha, Vila Nunes, 

e Vila Bressani), associando obras de infraestrutura em áreas públicas e obras 

particulares, como, por exemplo, a obrigatoriedade de sistema de retenção de 

águas da chuva, cabendo ao Código de Obras e Edificações disciplinar esta última; 

 Estimular o desenvolvimento da Região Nordeste do município, incitando a 

expansão urbana da área, mediante a estruturação viária, criando novos acessos à 

região, bem como através da revisão dos parâmetros de uso e ocupação para que 

estes fomentem a promoção de uma vocação econômica que coexista com o uso 

habitacional; 

 Harmonizar a legislação urbanística, de modo que as leis complementares 

referentes ao Parcelamento, ao Uso e Ocupação do Solo, ao Código de Obras e 

Edificações e ao Código de Posturas contemplem as diretrizes programáticas 

firmadas no Plano Diretor Municipal, cabendo, pelo menos, uma revisão periódica 

a cada decênio; 

 Estabelecer elementos para que os municípios de Americana e Cosmópolis 

cumpram com suas obrigações legais, conforme delimitação administrativa; 

 Atuar institucionalmente, junto ao Governo do Estado e demais instituições 

competentes, para a revisão dos limites municipais, a fim de sanar e/ou atenuar a 
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problemática político-administrativa na tríplice fronteira (Paulínia, Americana e 

Cosmópolis); 

 Recepcionar no PDM, os instrumentos urbanísticos de apoio ao desenvolvimento 

urbano: IPTU progressivo no tempo; Parcelamento, Edificação e Utilização 

Compulsória-PEUC; Outorga Onerosa do Direito de Construir-OODC; e Direito 

de Preempção, devendo os mesmos serem regulamentados por lei específica, 

seguindo as diretrizes estabelecidas pelo plano; 

 Prever, na revisão da legislação urbanística, parâmetros de ocupação que 

possibilitem a compra de potencial construtivo, servindo, consequentemente, à 

regulamentação da OODC; 

 Revisar a Lei nº 2.874/2007 que regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança, 

a fim de otimizar a aplicação deste instrumento, imprimindo a especificação das 

contrapartidas cabíveis aos empreendimentos, e a reestruturação dos 

procedimentos de aprovação, almejando a simplificação e a celeridade do 

processo, incluindo a análise por parte do COMURB; 

 Realizar o cadastro das ocupações irregulares e fortalecer a fiscalização do 

território, bem como coordenar a legislação municipal à Lei Federal do REURB 

(Lei Federal nº 13.465/2017), com vistas a subsidiar ações de regularização 

fundiária; 

 Prever a implantação de Zona de Especial Interesse Social como instrumento de 

planejamento municipal, sinalizando no PDM a sua factibilidade, destacando, 

expressamente, a possibilidade de estas zonas especiais serem instituídas pelo 

executivo municipal e a conceituação dos empreendimentos de interesse social; 

 Atuar institucionalmente junto ao Governo do Estado/ARTESP o pedido de 

retirada do pedágio na SP-332, ou, de maneira alternativa, que seja idealizado um 

sistema de monitoramento que permita identificar os veículos dos munícipes para 

que estes sejam liberados do ônus do pedágio que, atualmente, se mostra como 

um entrave ao desenvolvimento territorial. 

 

3.2. EIXO II: DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL 

 
Figura 5 - Desafios- Desenvolvimento Socioespacial 
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Fonte: Elaborado pela equipe Fipe, 2022. 

 

Figura 6 – Diretrizes – Desenvolvimento Socioespacial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratégias: 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe, 2022. 

 

 Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB (Lei Municipal nº 

3.621/2018) e o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Decreto 

nº 6.919/2015), orientando a prestação dos serviços de abastecimento de água, 

coleta e tratamento de efluentes, e coleta de resíduos sólidos, de modo a garantir 

o atendimento qualificado a todos os munícipes, primando, também, pela 

preservação ambiental; 
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 Implementar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Cerrado (criado 

pela Lei Municipal nº 2.815/2006), ratificando a proibição quanto ao 

parcelamento do solo, e dotando o mesmo de infraestrutura para apoiar, sempre 

que possível, sua vocação de equipamento público de lazer; 

 Requalificar o entorno do aterro (CGR-Paulínia), no intento de reduzir o impacto 

do mesmo sobre os empreendimentos residenciais, crescentes na região, 

definindo, como diretriz, que a área verde dos parcelamentos e loteamentos 

próximos ao aterro, formem um cinturão verde ao redor do mesmo; 

 Definir um Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas, identificando as praças 

e os parques públicos preexistentes, bem como as áreas vegetadas com 

potencialidade de conversão em novos parques e espaços de lazer comunitário, de 

modo que, em se tratando de terrenos privados, o município possa fazer uso do 

Direito de Preempção; 

 Instaurar espaços verdes de lazer, de natureza pública, nas margens do Rio 

Atibaia, integrando o Terminal Turístico Luiz Pellatti (Mini-Pantanal), 

incentivando, no mesmo ato, a preservação da APP, e a apropriação da cidade, 

pela população; 

 Pulverizar os equipamentos públicos, de modo que todos os munícipes sejam 

atendidos (enfocando nas Regiões Oeste e Sudeste que, hodiernamente, têm baixa, 

ou nenhuma, oferta de equipamentos de educação, saúde, assistência social, 

cultura, esporte e lazer); 

 Associar as estratégias de desenvolvimento econômico que adiram ao modelo de 

desenvolvimento socioespacial, incentivando empreendimentos privados, 

voltados ao público, que permitam a integração do ambiente interno com o espaço 

da rua, promovendo a vitalidade do lugar; 

 Incluir, dentre os critérios de aprovação dos condomínios fechados, contrapartidas 

em prol da integração urbana, estabelecendo como possíveis diretrizes: 

o Instalação de comércio e serviços próximo à entrada do condomínio, devendo 

existir sistema viário sugerido pela municipalidade, separando a parte 

comercial da residencial, conforme regulamenta a legislação que trata do 

parcelamento do solo; 
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o Obrigar que as áreas públicas oriundas do parcelamento sejam convertidas em 

equipamentos, e que estes estejam ao alcance da população em geral, extra 

muros; e 

o Suavizar a segregação ambiental, determinando que uma porcentagem do 

perímetro encoberto com muros utilize um modelo de vedação com 

permeabilidade visual, tal como o vidro e superfícies vazadas. 

 

3.3. EIXO III: DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA 

 
Figura 7 - Desafios - Diversificação Econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela equipe Fipe, 2022. 
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Figura 8 - Diretrizes - Diversificação Econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe, 2022. 

 

 

 

Estratégias: 
 

 Promover a diversidade dos usos, modernizando os parâmetros urbanísticos 

mediante a adoção de um modelo de conformidade pautado nos níveis de 

incomodidade com relação ao uso residencial, com abertura para a 

compatibilização das atividades, seguindo critérios objetivos definidos na norma; 

 Alinhar a tabela de conformidade das categorias de uso à classificação das 

atividades econômicas, segundo a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

evitando a discricionariedade dos atos da administração pública no tocante a esta 

matéria, e sanando, também, as incongruências com relação à liberação das 

atividades (quando os pedidos de aprovação de empreendimentos com nível de 

incomodidade equivalente são deliberados de maneira discordante); 

 Definir áreas de expansão da indústria de apoio à Replan, com especial atenção 

para a região norte, em função da localização estratégica, com acesso para a SP- 

332; 

 Investir na formação de novas centralidades para o município, estimulando o 

desenvolvimento do comércio e dos serviços nos centros de bairro (destaque para 

o João Aranha, o Parque Bom Retiro; o Parque da Represa, o Jardim Planalto; o 
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Parque Brasil 500, Santa Terezina, Santa Cecília, Vila Bressani e Morumbi), 

atendendo à população residente em Paulínia e nos municípios vizinhos; 

 Incitar a diversificação econômica, no município, investindo em outros setores, 

além da indústria consolidada, culminando na criação de novos postos de trabalho 

que sirvam para os residentes no município, retraindo os fluxos pendulares em 

direção à Campinas, possibilitando, também, o desenvolvimento de um mercado 

consumidor regional que projete Paulínia como subcentralidade da RMC; 

 Fomentar, mediante subsídio da legislação urbanística revisada, considerando a 

instituição de novos parâmetros para o uso e a ocupação do solo, a 

multifuncionalidade das áreas, promovendo o adensamento com usos mistos em 

regiões estratégicas, com indicação prévia para a qualificação do bairro Santa 

Terezinha e Morumbi, onde devem ser estimuladas as tipologias arquitetônicas 

com fachada ativa, e o desenvolvimento de um polo gastronômico. 
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4. PRINCÍPIOS DA POLÍTICA URBANA DE PAULÍNIA 

 
O Plano Diretor é o instrumento normativo basilar da política de planejamento e gestão 

urbana, cujo objetivo é garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

da propriedade urbana e o bem-estar de seus habitantes. 

O PDM vigente no município de Paulínia (instituído pela Lei nº 2.852/2006) sanciona as 

diretrizes para elaboração e consolidação do planejamento municipal, adotando como 

linha mestra o modelo de desenvolvimento sustentável, caracterizado pela 

compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio 

ambiente. 

Para a proposta de revisão da normativa urbanística, propõe-se recepcionar os princípios 

da política urbana constantes no PDM (2006), em alinhamento com as disposições do 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Assim, faz-se saber como princípios da 

Política Urbana de Paulínia: 

 Função social da cidade: corresponde ao direito à cidade para todas e todos, 

compreendendo os direitos à terra urbanizada, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, à 

mobilidade urbana e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao lazer. Além disso, 

pode-se acrescentar a este escopo, a promoção da justiça social, a erradicação da 

pobreza, e a redução às desigualdades sociais e socioespaciais, em prol de um 

desenvolvimento socioespacial; 

 Função social da propriedade: cumprida quando, respeitadas as funções sociais da 

cidade, a propriedade for utilizada para habitação, em especial, as de interesse 

social, tiver seu uso voltado para as atividades econômicas geradoras de emprego 

e renda, e/ou servir à proteção do meio ambiente. Acrescenta-se como pressuposto 

fundamental para a consecução desse princípio a adoção de um modelo de 

ocupação do território que atenda à racionalização da infraestrutura disponível, 

em combate à especulação imobiliária dos vazios em áreas urbanizadas; 

 Sustentabilidade: de acordo com as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, o 

direito às cidades sustentáveis é parte na busca pela garantia das funções sociais 
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da cidade e da propriedade urbana, porquanto seja invocado nesse contexto os 

direitos sociais do presente e das futuras gerações. O modelo de desenvolvimento 

sustentável reivindica que a política municipal concorra para a universalização 

dos serviços públicos, garantindo, à toda a população, o direito à vida plena, 

proporcionada pela aplicação de recursos visando à promoção ambiental, a saúde 

do cidadão e das instituições, a valorização da cidadania e a promoção e fomento 

ao empreendimento privado; 

 Gestão Democrática e Participativa: implica que a gestão da política urbana se 

fará de forma democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos 

da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento. Os conselhos 

municipais e, no caso de Paulínia, o COMURB, é um órgão que, por reunir entre 

seus membros, representantes paritários da sociedade civil e do poder público, 

engendra um espaço de diálogo e de tomadas de decisão segundo o modelo de 

gestão definido por este princípio. 
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5. ORDENAMENTO TERRITORIAL DE PAULÍNIA 

 
O presente capítulo tem por objetivo re(estruturar) o ordenamento territorial e a produção 

do espaço de Paulínia, com base nos caracteres socioespaciais e nas vocações econômicas 

identificadas, a partir do diagnóstico realizado, para cada porção do território. 

Objetiva-se, com a proposta de revisão do ordenamento territorial, instrumentalizar meios 

de atualização e consolidação da política urbana, a fim de que esta comungue do pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, atendendo à sustentabilidade ambiental, 

ao bem-estar e à qualidade de vida da população. 

Para tanto, os níveis e unidades de planejamento serão estruturados em: 
 

 Macrozoneamento: corresponde à divisão espacial do território municipal; e 

 Sistema Municipal de Áreas Verdes: composto pelas praças e parques 

municipais, e pelas áreas vegetadas de interesse público com potencialidade para 

a conversão em espaços comunitários de lazer e preservação. 

Integra as unidades de planejamento de Paulínia o zoneamento, cujo detalhamento 

ocorrerá na proposta de revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. 

 

5.1. MACROZONEAMENTO 

 
O Macrozoneamento se constitui como primeiro nível de aproximação e caracterização 

do território, compreendendo a divisão espacial de todo o município. Como instrumento 

de planejamento territorial, define, mediante a política municipal e as vocações 

territoriais, as áreas destinadas aos usos urbanos, rurais e de preservação ambiental, 

delimitadas a partir da percepção das características tendenciais de ocupação. 

O Plano Diretor de Paulínia (Lei Municipal nº 2.852/2006) e a Lei de Parcelamento, Uso 

e Ocupação do Solo (Lei Complementar nº 60/2016) vigentes, não regulamentar o 

macrozoneamento do município, incorrendo em uma fragilidade jurídica e administrativa. 

Com base nos caracteres socioeconômicos e territoriais de Paulínia, propõe-se que o 

município seja dividido em três macrozonas: 

 Macrozona de Desenvolvimento Industrial – MDI; 
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 Macrozona de Consolidação Urbana – MCU; e 

 Macrozona de Expansão Urbana – MEU. 
 

A definição das macrozonas pautou-se na situação atual do território municipal, as feições 

socioespaciais das ocupações, os usos predominantes, os vetores de crescimento e as 

tendências vocacionais de cada área, em alinhamento com os anseios da municipalidade, 

elaborando uma proposta técnica, fundamentada nos dados diagnósticos e nas metas de 

desenvolvimento do município para o próximo decênio. 
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Mapa 1: Macrozoneamento 
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5.1.1. Macrozona de Desenvolvimento Industrial – MDI 

 
A Macrozona de Desenvolvimento Industrial – MDI é erigida sobre a poligonal da 

Replan, com algumas alterações: 

 Acréscimo da faixa de área que margeia a SP-332 (Rod. Professor Zeferino Vaz), 

em sua porção norte; e 

 Exclusão da porção territorial acima do Córrego Ponte Funda, à exceção das 

margens da ferrovia. 

Adotando como referência o zoneamento vigente (Lei Complementar nº 60/2016), foram 

aglutinadas na MDI a Zona Industrial de Grande Porte – ZUI, salvo as alterações 

explicitadas acima, a Zona Diversificada Industrial, Comercial e Serviços – ZUD e parte 

da Zona Predominantemente Industrial de Médio Porte – ZUPI, no trecho situado abaixo 

do Córrego Ponte Funda, seguindo como alinhamento lateral a SP-332, a Av. Paris e a 

Avenida Olivar Pimentel de Souza (PLN 212). 

Esta macrozona engloba o polo petroquímico municipal, e suas adjacências, enfatizando 

o destaque à Replan em razão do seu protagonismo no âmbito econômico (com 

reverberação nacional), e pela dimensão significativa da sua poligonal que reflexo sobre 

o ordenamento e a estruturação territorial do município, atuando como centro de atração 

para novos empreendimentos industriais/empresariais, barreira à ocupação do extremo 

nordeste e impactando no sistema viário. 

Como características gerais, o território demarcado para a MDI apresenta um padrão de 

uso predominantemente industrial, à exceção de algumas áreas onde são praticadas 

atividades agropecuárias (SILVA E MATIAS, 20201). Considerando a primazia do setor 

industrial, acompanhada da ínfima participação do setor agropecuário no PIB municipal, 

a extensão de terra ocupada com atividades primárias aponta para o descumprimento da 

função social da propriedade, sobretudo, se for levado em consideração que se trata de 

 
 

 

 

 
1 SILVA, F. F. B. da; MATIAS, L. F. Uso e Ocupação da Terra no Município de Paulínia (SP) – 1964, 

1992, 2019. KOSMOS, Unicamp, v.4, p.16-21, 2020. 
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uma região dotada de infraestrutura, com potencial para o crescimento e desenvolvimento 

da indústria. 

Diante do exposto, são objetivos desta macrozona: 
 

 Fomentar o desenvolvimento da indústria, instituindo parâmetros de uso e 

ocupação do solo compatíveis com esse escopo, estimulando novos 

empreendimentos industriais e restringindo a agropecuária na região; 

 Fiscalizar o uso do solo, coibindo usos incompatíveis; 

 Assegurar a preservação dos recursos naturais, compatibilizando o 

desenvolvimento econômico com a conservação ambiental, seguindo os preceitos 

do desenvolvimento sustentável; 

 Investir em melhoramentos e ampliação da malha viária, otimizando a 

conectividade territorial e atendendo às demandas da indústria para os serviços 

abastecimento da mesma; 

 Envolver a indústria em projetos de preservação do meio ambiente, em associação 

com os órgãos municipais competentes, com destaque para a conservação da 

porção da APP do Rio Atibaia inserida na MDI; 

 Implementar ações de fiscalização ambiental, aferindo, periodicamente, a 

qualidade do ar, da água e da vegetação ciliar, responsabilizando as indústrias por 

eventuais danos, com a obrigação de reparação. 

 

5.1.2. Macrozona de Consolidação Urbana – MCU 

 
Abrange a maior parte do território municipal, englobando as Regiões (definidas pela Lei 

nº 3.265/2012) Central, Noroeste, Oeste, Sul e Sudeste. Esta macrozona assume uma 

natureza heterogênea, posto que nela se observa diferentes níveis de infraestrutura urbana, 

graus de adensamento e usos do solo variados. Chama-se atenção para o fato de que, nos 

últimos anos, a produção do espaço tem se mostrado proeminente na área da MCU, onde 

foram observados os principais vetores de crescimento urbano. 

Não obstante, as transformações do território encontram-se associadas a conflitos e 

gargalos que têm impactado fortemente na gestão do ordenamento urbano, com destaque 

para: 
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 A conurbação estabelecida entre Paulínia e Sumaré e o avanço das ocupações 

irregulares sobre o território de Paulínia; 

 A tríplice fronteira compartilhada entre Paulínia, Americana e Cosmópolis, e as 

ressonâncias político-administrativas da gestão da área; 

 A disputa territorial no bairro de Betel entre os empreendimentos imobiliários 

residenciais e as indústrias; 

 A descontinuidade viária, a fragmentação da ocupação e a baixa integração do 

território; 

 O impacto do aterro CGR-Paulínia, da mineradora e da estação de tratamento de 

esgoto da SABESP sobre a Região Oeste; 

 Carência de áreas verdes públicas e espaços de encontro, e supervalorização dos 

condomínios fechados, resultando na apropriação frágil do território urbano. 

Nesse sentido, são erigidos como objetivos da macrozona: 
 

 Estruturar um Sistema de Áreas Verdes, levantando os espaços verdes, de uso 

público, preexistentes, tais como os parques e praças, bem como as grandes áreas 

vegetadas ociosas, propondo rotas de integração, mediante a qualificação e/ou 

criação de calçadas e ciclovias, de modo a incentivar o usufruto do espaço público 

e a apropriação da cidade por parte da população; 

 Definir, a partir do zoneamento e dos parâmetros de uso e ocupação do solo, áreas 

prioritárias para o desenvolvimento de atividades de comércio e serviço, 

fomentando o desenvolvimento das centralidades de bairro, sobretudo nos 

seguintes: João Aranha, Parque Bom Retiro, Vila Bressani, Morumbi, Parque da 

Represa, Jardim Planalto, Parque Brasil 500, Santa Terezinha, e Santa Cecília; 

 Controlar a ocupação urbana nos vetores de conurbação, adotando-se a faixas não 

edificantes nas divisas de município, notadamente sentido de Sumaré, Americana, 

Cosmópolis e Campinas, culminando na prevenção de conflito entre as estruturas 

políticas, administrativas e sociais dos municípios; 

 Instituir um modelo de governança dos territórios conurbados (com Cosmópolis, 

Americana e Sumaré) mediado pela cooperação intermunicipal, respeitando as 
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responsabilidades competentes e legais de município, conforme a divisa territorial 

e administrativa entre os mesmos; 

 Regulamentar a implantação dos condomínios fechados, estabelecendo critérios 

de parcelamento, uso e ocupação do solo que fomentem a integração dos espaços 

públicos e privados, reforçando a primazia dos primeiros, por exemplo, obrigando 

que áreas institucionais e equipamentos públicos oriundos do parcelamento do 

solo sejam destinadas ao uso público; 

 Otimizar a distribuição dos equipamentos públicos, evitando a concentração dos 

mesmos, garantindo um acesso equânime à toda a população, nas diversas regiões 

da cidade; 

 Conter os assentamentos irregulares em áreas suscetíveis a alagamento e 

empreender obras públicas de drenagem urbana (admite-se como objetivo a ser 

perseguido na revisão do Código de Obras e Edificações, a regulamentação de 

sistema de retenção de águas da chuva a ser executado pelos agentes privados na 

ocasião das obras particulares); 

 Disciplinar coeficientes de aproveitamento mínimos e máximos para as zonas de 

uso e ocupação do solo, conforme as características socioterritoriais das mesmas, 

orientando a regulamentação de instrumentos urbanísticos que conduzam à função 

social da propriedade, tais como o Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios (PEUC), acompanhado do IPTU Progressivo, e a Outorga Onerosa 

do Direito de Construir (OODC); 

 Recepcionar na revisão do PDM e regulamentar, mediante lei complementar, o 

instrumento jurídico do Direito de Preempção elegendo como casos prioritários 

aqueles relacionados ao interesse ambiental (conservação dos corpos d’água e da 

vegetação nativa, qualificação e criação de novos espaços de lazer, salvaguarda 

do patrimônio, preservação da paisagem cultural). 

 

5.1.3. Macrozona de Expansão Urbana – MEU 

 
Propõe-se como MEU a faixa territorial situada na extremidade nordeste, localizada entre 

os Córregos Meia Lua e Ponte Funda. Atualmente, prevalece na região o uso rural 

(SILVA E MATIAS, 2020), divergindo da política de planejamento urbano do município 
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que, no zoneamento vigente (Lei Complementar nº 60/2016), estabelece os usos urbanos 

mistos (residencial, industrial, comercial e serviços) como prioritários para a área. 

Na proposta de reestruturação da política urbana, em curso (mediante a revisão do PDM 

e legislações urbanísticas complementares), intenta-se reafirmar a vocação da área para 

os usos urbanos de natureza mista, posto que: 

 A economia rural representa uma fatia irrisória do PIB municipal e, além de não 

adentrar na categoria de economia de subsistência, apresentando uma baixa taxa 

de empregabilidade, suscitando o questionamento acerca da função social das 

propriedades envolvidas; 

 Os índices de crescimento demográfico do município, superiores aos da RMC e 

do Estado de São Paulo, convoca a políticas de planejamento que contemplem 

áreas de provisão, atendendo à demanda de expansão; 

 Em razão da proximidade com Campinas, atrelada à pujança econômica local, 

Paulínia tem atraído investimentos do mercado imobiliário, reforçando o potencial 

de crescimento da cidade, e a valorização do solo urbano, fato que reitera a 

vocação para os usos urbanos na área em comento. 

Desse modo, são assumidos como objetivos para a MEU: 
 

 (Re)estruturar a malha viária, otimizando a integração da MEU ao restante do 

território municipal, considerando o tráfego da MDI, e investindo em soluções 

alternativas ao pedágio da SP-332 (no sentido de Cosmópolis) e ao acesso à 

região; 

 Implementar parâmetros de uso e ocupação do solo que subsidiem o 

desenvolvimento sustentável da área, fomentando atividades econômicas 

variadas, compatíveis com o uso residencial, atendendo, também, à conservação 

do meio ambiente (preservando os cursos d’água e a vegetação nativa); 

 Estimular o desenvolvimento de novas centralidades, aptas ao atendimento da 

demanda da população local, atenuando a necessidade de grandes deslocamentos; 

 Dotar a área de expansão com infraestrutura urbana adequada, criando novos 

equipamentos públicos, distribuindo-os equitativamente, e garantindo acesso 

integral aos serviços básicos à toda a população residente na macrorregião; 
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 Incentivar a apropriação do espaço público, qualificando as áreas verdes 

preexistentes na região, e investindo em equipamentos públicos de cultura e lazer 

integrados à escala urbana. 

 

5.2. SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES URBANAS 

 
A estruturação de um Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas se alia à proposta do 

eixo de ordenamento territorial focado no desenvolvimento socioespacial da cidade de 

Paulínia, que visa a preservação do meio ambiental (natural e construído) e a qualificação 

dos espaços públicos, criando lugares de sociabilidade. Nesse escopo, busca-se integrar 

políticas e ações voltadas para a conservação da paisagem e a promoção do direito à 

cidade. Compõem o Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas: 

 Parques urbanos: 
 

o Parque das Flores; 

o Bosque Paulínia (Parque Ecológico Armando Muller); 

o Parque da Amizade; 

o Jardim Botânico Adelmo Paiva; 

o Parque Zeca Malavazzi; 

o Parque Natural Municipal do Cerrado; 

o Terminal Turístico Luiz Pellatti (Mini-Pantanal); 

o Parque Armando Ferreira; 

o Complexo Parque Brasil 500 
 

 Praças públicas; 

 Equipamentos de Esporte e Lazer: 
 

o Piscina pública de Paulínia; 

o Praça de Esportes; 

o Ginásio de Esportes Prefeito Vicente Amatte; 

o Ginásio de Esportes “Agostinho Fávaro”. 
 

 Áreas de Interesse Ambiental; 
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 Áreas com alta susceptibilidade de inundação (SGB/CPRM, 20182); 

 Áreas verdes originárias do parcelamento do solo; 
 

E ainda, prevê-se a criação de rotas verdes, eleitas dentre as vias preexistentes, como 

eixos de conectividade dos espaços verdes públicos. Para estas vias são programadas a 

construção e/ou requalificação de ciclovias e passeios de pedestres, em estudos no PMU, 

e a vegetação do meio-fio e das calçadas com espécies nativas. Citam-se como rotas 

verdes: 

 Av. José Paulino; 

 Av. Antônio Baptista Piva; 

 Rua São Bento; 

 Av. Brasília; 

 Rua Eugênio Beraldo; 

 Av. dos Expedicionários; 

 Rua João Franco Cunha; 

 Av. Osvaldo Piva; 

 Av. Ferrúcio Ferramola; 

 Av. Pedro Antônio Bordignon; 

 Av. João Aranha; 

 Av. Paulista; 

 Av. João Vieira; 

 Av. Prefeito José Lozano Araújo; 

 Av. José Padovani; 

 Av. Luiz Batista de Souza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 SBG/CPRM – Serviço Geológico do Brasil/Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 2018. Carta 

de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações – Paulínia. Escala 1:25.000. 
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Ante ao exposto, o Mapa 2: Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas espacializa os 

espaços públicos citados, incluindo propostas para novas áreas, e a Tabela 2 indica seus 

objetivos e diretrizes. 

Tabela 2 - Objetivos e Diretrizes do Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas 

 

Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas 

Objetivos Diretrizes 

 Ampliar, qualificar e recuperar áreas 

verdes públicas; 

 Assegurar áreas de lazer à população, 

fomentando a apropriação do espaço 

público, atendendo ao pressuposto do 

desenvolvimento socioespacial; 

 Estimular a ampliação das áreas verdes e 

dos espaços públicos de convivência, 

mediante o estabelecimento de 

parâmetros urbanísticos ambientais; 

 Ampliar os parques urbanos e lineares 

equilibrando a equação ambiente 

construído e áreas verdes, contribuindo 

para a melhoria no microclima local, 

investindo na qualificação do espaço 

público como fomento à apropriação da 

cidade pela população; 

 Articular a implantação de áreas verdes 

nas regiões alagadiças, aumentando a 

permeabilidade do solo e, desse modo, 

contribuindo com a drenagem urbana; 

 Garantir a distribuição equitativa das 

áreas verdes urbanas; 

 Instrumentalizar a gestão pública de 

Paulínia para tomada de decisões 

relativas à manutenção e qualificação das 

áreas verdes preexistentes, assim como 

das futuras. 

 Integrar as áreas de vegetação 

significativa e criar conectividade verde 

na escala municipal; 

 Adotar mecanismos de compensação 

ambiental para aquisição de imóveis 

destinados à implantação de áreas verdes 

públicas e para ampliação de espaços 

permeáveis; 

 Definir parâmetros urbanísticos para 

áreas permeáveis e para cobertura vegetal 

em imóveis urbanos; 

 Orientar a disposição das áreas verdes 

resultantes do parcelamento do solo 

urbano, condicionando a sua implantação 

ao usufruto público; 

 Articular as áreas verdes urbanas através 

de caminhos de pedestres e ciclovias, 

estabelecendo eixos de conectividade 

verde; 

 Priorizar a arborização urbana e o uso de 

espécies nativas que sejam favoráveis ao 

microclima e à fauna local; 

 Promover o levantamento quantitativo 

das áreas verdes urbanas, adicionando os 

dados ao sistema de informações 

municipais; 

 Implementar a gestão participativa dos 

Parques urbanos; 

 Compatibilizar a proteção e a recuperação 

das áreas verdes com o desenvolvimento 

socioespacial e com as atividades 

econômicas. 
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Mapa 2: Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas 
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6. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

 
A fim de criar e fortalecer ferramentas para operacionalização dos objetos da política 

urbana e de ordenamento territorial proposta para o Município de Paulínia, são previstos 

como instrumentos da política urbana, figurando alguns como instrumentos urbanísticos 

alvitrados pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257/2001), subdividindo-se em: 

 Instrumentos de indução à função social da propriedade: 
 

o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios - PEUC; 

o IPTU progressivo no tempo; 

o Zona Especial de Interesse Social; 

o Alienação de imóvel público / Concessão de direito real de uso (CDRU). 
 

 Instrumentos de Gestão Urbana: 
 

o Estudo de Impacto de Vizinhança-EIV; 

o Sistema de Informações Municipais – SIM; 

o Direito de Preempção. 
 

 Instrumento de Financiamento da Política Urbana: 
 

o Outorga Onerosa do Direito de Construir-OODC; 
 

 Instrumentos para a Gestão Democrática da Cidade: 
 

o Conselho Municipal Urbano; 

o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 

Para que os citados instrumentos sejam efetivados, cumpre sua previsão no Plano Diretor 

Municipal revisado, consoante com a legislação urbanística complementar que deve 

prever parâmetros urbanísticos que possibilitem a aplicação dos instrumentos nas zonas 

de uso e ocupação do solo, bem como, a edição de normativa específica conforme o caso. 

A Tabela 3 sintetiza os conceitos e critérios para aplicação dos instrumentos urbanísticos. 
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Tabela 3 - Instrumentos da Política Urbana de Paulínia 

 
Instrumento Definição Critérios de aplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Introdução à 

função social 

da propriedade 

 

 

 
Parcelamento, 

Edificação e 

Utilização 

Compulsórios - 

PEUC 

Instrumento urbanístico utilizado pelo 

Município para o controle coercitivo do uso e 

ocupação do solo urbano, em atenção ao 

princípio da função social da propriedade, 

mediante a aplicação de sanções 

administrativas nos casos de terrenos e 

imóveis não edificados, subedificados ou 

subutilizados, conforme previsto no Capítulo 

II – Instrumentos da Política Urbana, Seção II, 

Artigo 5º da Lei Federal nº 10.257/2001 e 

alterações posteriores (Estatuto da Cidade). 

 Este instrumento será aplicável aos imóveis localizados 

na Macrozona de Consolidação Urbana – MCU, devendo 

ser regulamentado por legislação específica, a qual deverá 

prever: 

o Critérios para definição de áreas não edificadas, 

subutilizadas e de imóveis não utilizados; 

o Procedimentos administrativos para notificação 

dos proprietários, em consonância com o 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2001). 

 

 

 
IPTU Progressivo no 

tempo 

 

É o instrumento utilizado pelo Município 

sobre o imóvel que não cumpre a sua função 

social quando esgotados os prazos 

estabelecidos no PEUC, conforme 

apresentado no Estatuto da Cidade (Lei 

Federal nº 10.257/2001). 

 Este instrumento será aplicável aos imóveis localizados 

na Macrozona de Consolidação Urbana – MCU, devendo 

ser regulamentado por legislação específica, a qual deverá 

prever: 

o Previsão da majoração da alíquota do IPTU pelo 

prazo de cinco anos consecutivos, respeitada a 

alíquota máxima de quinze por cento; 

o Critérios para isenções e anistias, se necessário. 

 

 
Zona Especial de 

Interesse Social - 

ZEIS 

Compreende os espaços vazios e ociosos de 

propriedade pública ou privada que, mediante 

legislação específica, são selecionados para 

integrar Programas de Habitação de Interesse 

Social, com vistas a garantir a função social da 

propriedade      urbana      e      promover      o 

desenvolvimento socioespacial do município, 

 A demarcação das ZEIS voltadas para a implementação de 

Programas de Habitação de Interesse Social (HIS) tem 

como objetivos: 

o Aumentar a oferta de moradia para as famílias de baixa 

renda; 
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Instrumento Definição Critérios de aplicação 

  através de empreendimentos voltados ao 

atendimento de famílias de baixa renda. 

o Combater os fenômenos de segregação socioespacial e 

o desenvolvimento desordenado das periferias e 

assentamentos precários; 

o Induzir o repovoamento das áreas centrais ociosas e 

vazias para a HIS, otimizando a infraestrutura urbana 

existente; 

o Promover o acesso ao solo urbano. 

 Para os efeitos de regulamentação deste instrumento, ficam 

estabelecidos como critérios definidores 

Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (EHIS) 

o empreendimento habitacional que destine no mínimo 

80% (oitenta por cento) do total de suas unidades 

habitacionais para famílias com renda bruta mensal de até 

3 (três) salários mínimos 

 A demarcação das ZEIS deverá ser oficializada por lei 

municipal, podendo, no entanto, ser provocada por agentes 

da administração pública ou da sociedade civil, a saber: 

o Secretaria Municipal de Planejamento e Controle; 

o Secretaria Municipal de Habitação; 

o Conselho Municipal Urbano – COMURB; 

o Cooperativas e Associações Habitacionais; 

o Entidades representativas de moradores de áreas 

passíveis de delimitação como ZEIS, desde que 

dotadas de personalidade jurídica; 

o Proprietários de áreas passíveis de delimitação como 

ZEIS. 

 Os pedidos de delimitação de ZEIS deverão vir 

acompanhados de planos urbanísticos que serão 
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Instrumento Definição Critérios de aplicação 

   apreciados pelo COMURB, cabendo a este conselho a 

chancela da proposta que deverá considerar: 

o A situação e a localização da área; 

o Condições de infraestrutura; 

o Topografia; 

o Aspectos ambientais; 

o Viabilidade financeira e condições de obtenção de 

recurso para a implantação de projetos de HIS. 

 Fica vedada a seleção de ZEIS nos casos: 

o Terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações; 

o Terrenos que tenham sido aterrados com material 

nocivo à saúde pública, salvo se previamente 

saneados; 

o Terrenos com declividade igual ou superior a 30% 

(trinta por cento), salvo nos terrenos que seja 

assegurado a contenção das encostas atestando 

viabilidade da urbanização; 

o Nas áreas contaminadas no subsolo ou lençol freático 

por infiltrações químicas que causem dano à saúde. 

 Após a análise da área, havendo parecer favorável do 

COMURB, o município, por meio de lei municipal, 

delimitará a ZEIS e legitimará o Plano Urbanístico 

específico para a Produção de lotes ou HIS; 

 Após a publicação da lei, o órgão municipal competente, 

deverá, na hipótese de tratar-se de iniciativa pública, 

lançar Editar de Licitação para elaboração dos projetos 

pertinentes para a realização da obra. 
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Instrumento Definição Critérios de aplicação 

    As Zonas Especiais de Interesse Social serão aplicadas, 

prioritariamente, na Macrozona de Consolidação Urbana 

 

 

 

 
Alienação de imóvel 

público / Concessão 

de direito real de uso 

(CDRU) 

A alienação de imóvel público consiste na 

transferência da propriedade de um bem 

público dominical, mediante remuneração, ou 

não. 

A Concessão, por sua vez, recai sobre a 

utilização do bem, sem intervir na propriedade, 

viabilizada por contrato firmado entre as partes 

interessadas. 

Prevê-se os referidos instrumentos jurídicos 

como ferramenta de indução à função social da 

propriedade pública. 

 Consoante com o Código Civil (Lei Federal nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002) que trata da alienação de 

imóveis públicos, cumpre ao Município de Paulínia 

editar uma legislação específica para a aplicação deste 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 

2. MU 

 

 

 

 
Estudo de Impacto 

de Vizinhança (EIV) 

 
 

Consiste no conjunto dos estudos e 

informações técnicas relativas à identificação, 

avaliação, prevenção, mitigação, 

compensação, compatibilização dos impactos 

na vizinhança de um empreendimento ou 

atividade, com vistas a assegurar a qualidade 

de vida da coletividade. 

 Os empreendimentos e as atividades classificadas como 

geradoras de impacto de vizinhança ficam sujeitos ao 

Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), antes do 

licenciamento urbanístico ou de obras. 

 Os critérios para definição dos empreendimentos 

geradores de impacto urbanístico, bem como os 

procedimentos de tramitação e aprovação do EIV ficam 

regulamentados pela Lei Municipal nº 2874, de 31 de 

maior de 2007, ou outra legislação específica que venha 

substituir. 

Sistema de 

Informações 

Municipais - SIM 

Trata-se de um banco de dados que reúne as 

informações cartográficas georreferenciadas e 

os indicadores municipais. 

 
 O SIM deverá ser criado por legislação específica. 
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Instrumento Definição Critérios de aplicação 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direito de 

Preempção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trata-se da preferência concedida ao Poder 

Público municipal para a aquisição de imóvel 

urbano que seja objeto de alienação onerosa 

entre particulares. 

 Conforme determina a Lei Federal n° 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade), para a regulamentação deste 

instrumento, deverá ser editada uma Lei Municipal, 

delimitando as áreas em que incidirá o direito de 

preempção, com a indicação do prazo de vigência, que não 

poderá exceder cinco anos, renovável a partir de um ano 

após o decurso do prazo inicial; 

 Caberá a utilização do Direito de Preempção quando o 

Poder Público necessitar de áreas para: 

o Regularização Fundiária; 

o Execução de programas e projetos habitacionais de 

interesse social; 

o Constituição de reserva fundiária; 

o Ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

o Implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários; 

o Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

o Criação de unidades de conservação ou proteção de 

outras áreas de interesse ambiental; 

o Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 

paisagístico. 

 
 

Financiamento 

da Política 

Urbana 

 
 

Outorga Onerosa do 

Direto de Construir 

(OODC) 

 
Concessão emitida pelo Município para a 

edificação acima do Coeficiente de 

Aproveitamento Básico (CAB), mediante 

contrapartida financeira. 

 Para a regulamentação este instrumento, deverá ser 

editada uma Lei Municipal, delimitando os 

procedimentos administrativos, a fórmula para o cálculo 

e a aplicação da OODC, considerando o estabelecido pela 

Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo de 

Paulínia. 
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Instrumento Definição Critérios de aplicação 

 

 

 

 
3. Gestão 

Democrática da 

Cidade 

 
Conselho Municipal 

Urbano - COMURB 

Órgão de assessoramento, incumbido da 

proposição e do acompanhamento das 

diretrizes para a formulação e implementação 

da Política Urbana de Paulínia. 

 A Lei Municipal que cria e regulamenta o Conselho 

Municipal Urbano – COMURB encontra-se em 

tramitação. 

 
 

Fundo Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano - FMDU 

Gerido pelo COMURB, o FMDU tem como 

finalidade apoiar ou realizar investimentos 

destinados a concretizar os objetivos, 

diretrizes, planos, programas e projetos 

urbanísticos integrantes, ou decorrentes do 

Plano Diretor e da Política Urbana de Paulínia 

 O FMDU será criado por Lei Municipal específica, a qual 

deverá indicar a origem e os critérios para aplicação dos 

recursos financeiros do referido fundo 

 


