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MINUTA DE LEI MUNICIPAL 

LEI COMPLEMENTAR Nº XXXX DE XX DE XXXXXXX DE 2022. 

Institui a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de 

Paulínia e dá outras providências. 

Ednilson Cazellato, Prefeito Municipal de Paulínia, faço saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º- O uso e a ocupação do solo do Município de Paulínia serão regidos por esta lei, 

em conformidade com as determinações da Lei Orgânica e com as diretrizes estabelecidas 

no Plano Diretor Municipal de Paulínia (PDM), observadas no que couber, as disposições 

da legislação federal e estadual pertinentes. 

Art. 2º- Para efeitos desta Lei são considerados os princípios e objetivos gerais da Política 

Urbana de Paulínia, e as definições adotadas para os Eixos de Desenvolvimento 

Municipal para as Macrozonas de Consolidação Urbana (MCU), de Desenvolvimento 

Industrial (MDI), e de Expansão Urbana (MEU). 

Art. 3º- São partes integrantes desta lei: 

I - Anexo I – Definições; 

II - Anexo II – Mapa do Zoneamento;  

III - Anexo III – Mapa de Classificação das Vias; e  

IV - Anexo IV – Parâmetros de Uso e Ocupação. 

TÍTULO II 

DO ZONEAMENTO 

Art. 4º- Fica instituído o Zoneamento urbano de Paulínia, servindo à ordenação territorial 

do Município.  
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Parágrafo único – Cumpre ao Zoneamento subsidiar a política de planejamento e gestão 

municipal, constituindo uma ferramenta indispensável para a indução e o incentivo das 

transformações socioespaciais desejadas. 

Art. 5º- Ficam estabelecidos como objetivos do Zoneamento:  

VIII - Buscar a integração urbana e a conectividade territorial; 

IX - Incentivar a multifuncionalidade; 

X -  Controlar a ocupação das áreas suscetíveis à inundação e/ou de interesse ambiental; 

XI - Estimular o adensamento nas áreas já consolidadas e a ocupação dos vazios urbanos 

através da definição de parâmetros de uso e ocupação que atendam ao pressuposto de 

desenvolvimento econômico e socioespacial; 

XII - Otimizar a gestão urbana através da edição de zonas conformes às vocações 

contemporâneas dos territórios do município, considerando, também, as diretrizes de 

planejamento a longo prazo; 

XIII - Promover o desenvolvimento econômico como aliado da requalificação do espaço 

público, mediante parâmetros, que impulsionem o desenvolvimento do comércio e dos 

empreendimentos de serviço de rua, impelindo à formação de centros de bairro; e 

XIV - Assegurar a segurança jurídica por meio de um regime urbanístico simplificado e 

objetivo. 

CAPÍTULO I 

DAS ZONAS DE USO E OCUPAÇÃO 

Art. 6º - Ficam instituídas Zonas de Uso e Ocupação, demarcadas no Anexo II – Mapa de 

Zoneamento, sobre as quais são delineadas as categorias de uso e parâmetros de ocupação 

do solo, em função das características de cada região.  

Art. 7º - Ficam as Zonas de Uso e Ocupação subdivididas nos seguintes agrupamentos 

territoriais:  

I- Preservação da Morfologia Urbana;  

II- Fomento à Diversidade de Usos; 
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III-  Desenvolvimento Socioambiental; e 

IV- Desenvolvimento Econômico. 

SEÇÃO I 

DA PRESERVAÇÃO DA MORFOLOGIA URBANA 

Art. 8º- O agrupamento territorial de Preservação da Morfologia Urbana inclui Zonas 

predominantemente residenciais, cuja definição considera os arranjos morfológicos da 

ocupação, baseados nas dimensões de lote e sublote mínimos, e critérios de densidade.  

Parágrafo único - O agrupamento territorial de Preservação da Morfologia Urbana 

subdivide-se em: 

I - Zona Residencial 1 (ZR1); 

II - Zona Residencial 2 (ZR2); e 

III - Zona Residencial 3 (ZR3). 

Art. 9º - Institui-se como objetivos do agrupamento territorial de Preservação da 

Morfologia Urbana:  

I - Controlar ou fomentar o adensamento, de acordo com o padrão de ocupação do 

território, considerando, também, os condicionantes ambientais e a infraestrutura 

disponível; e 

II - Promover o direito à cidade, empreendendo a regularização urbanística e fundiária, 

a dotação de infraestrutura adequada e a distribuição equânime dos equipamentos e 

serviços públicos. 

Art. 10-  A Zona Residencial 1 (ZR1) congrega usos variados, com predominância para o 

residencial, caracterizando-se pelo baixo adensamento na ocupação do solo urbano. 

Art. 11-  A Zona Residencial 2 (ZR2) congrega usos variados, com predominância para o 

residencial, caracterizando-se pelo nível médio de adensamento na ocupação do solo. 

Art. 12-  Zona Residencial 3 (ZR3) congrega usos variados, com predominância para o 

residencial, caracterizando-se pelo alto nível de adensamento na ocupação do solo, 

incluindo a possibilidade de implantação de áreas de habitação de interesse social. 
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SEÇÃO II 

DO FOMENTO À DIVERSIDADE DE USO 

Art. 13-  O agrupamento territorial de fomento à diversidade de usos tem por escopo o 

estímulo à diversificação das atividades e o desenvolvimento das áreas de expansão 

urbana, mediante a adoção de parâmetros de ocupação mais flexíveis. 

Parágrafo único – O agrupamento territorial de fomento a diversidade de uso subdivide-

se em:  

I - Zona Urbana Mista 1 (ZUM1); 

II -  Zona Urbana Mista 2 (ZUM2); 

III - Zona Urbana Mista 3 (ZUM3); e 

IV - Zona Urbana Mista 4 (ZUM4); 

Art. 14-  Institui-se como objetivos do agrupamento territorial de fomento à diversidade 

de uso: 

I - Induzir a multifuncionalidade das áreas, investindo em um modelo de descentralização 

das atividades econômicas, de modo a criar novas centralidades nos bairros; 

II - Desonerar o viário municipal, porquanto a multifuncionalidade das áreas possa 

otimizar a autonomia das regiões; e 

III - Impulsionar o desenvolvimento econômico do município através da instituição de 

parâmetros de uso e ocupação que subsidiem o dinamismo das vocações e a renovação 

dos usos. 

Art. 15-  A Zona Urbana Mista 1 (ZUM1), para além da multifuncionalidade, com 

predominância do uso residencial, caracteriza-se pela densidade baixa na ocupação do 

solo. 

Art. 16-  A Zona Urbana Mista 2 (ZUM2), para além da multifuncionalidade, com 

predominância do uso residencial, caracterizam-se pela média densidade na ocupação do 

solo e como áreas de transição entre regiões predominantemente residenciais e industriais. 
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Art. 17-  A Zona Urbana Mista 3 (ZUM3) se sobrepõe à Macrozona de Expansão Urbana 

(MEU), definida pelo Plano Diretor, cujo intuito é promover o desenvolvimento da 

região, com a possibilidade de implantação de uso residencial e não residencial de baixo 

impacto e média densidade na ocupação do solo. 

Art. 18-  A Zona Urbana Mista 4 (ZUM4) está prevista a possibilidade de implantação de 

uso residencial e não residencial de baixo impacto e média densidade na ocupação do 

solo. 

SEÇÃO III 

DO DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 

Art. 19-  O agrupamento territorial de Desenvolvimento Socioambiental abrange áreas de 

qualificação ambiental, elegidas como prioritárias para a implementação de projetos de 

conservação da paisagem natural e urbana, mediante a instituição de um modelo de 

ocupação que incentive a apropriação dos espaços públicos, aliando o usufruto 

sustentável das áreas verdes, integrando-as aos equipamentos sociais. 

Parágrafo único – O agrupamento territorial de Desenvolvimento Socioambiental 

subdivide-se em: 

I - Zona Especial de Proteção (ZE); e 

II - Zona Especial de Amortecimento da ARIE Mata de Santa Genebra (ZEA). 

Art. 20-  Institui-se como objetivos do agrupamento territorial de Desenvolvimento 

Socioambiental:  

I - Qualificar a paisagem cultural e ambiental do município, promovendo a preservação 

dos espaços verdes mediante uma política integrada que alie práticas conservativas, 

educativas e programas de lazer coletivo; e 

II -  Assegurar a função social da cidade, investindo na implantação de equipamentos 

que atendam às demandas da coletividade com relação à cultura e ao lazer, priorizando a 

integração dos espaços públicos. 
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Art. 21-  A Zona Especial de Proteção incorpora as áreas de vegetação nativa, as matas 

localizadas nas cabeceiras dos cursos d’água, e parte das áreas marginais aos igarapés e 

faixas non aedificandi às margens dos Rios Atibaia e Jaguari. 

Art. 22-  A gestão da Zona Especial de Amortecimento da ARIE Mata de Santa Genebra 

fica a cargo da Portaria Conjunta nº 01/2012 entre as Prefeituras de Campinas, Paulínia e 

a Fundação José Pedro de Oliveira, e da Lei Municipal nº 3485/2015.  

SEÇÃO IV 

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Art. 23-  O Agrupamento Territorial de Desenvolvimento Econômico compreende as 

porções territoriais demarcadas para o desenvolvimento econômico estratégico, 

destacáveis pela vocação que se avulta nas atividades já consolidadas e nas áreas de 

interesse setorial definidas pela política de planejamento urbano municipal.  

Parágrafo único – O Agrupamento Territorial de Desenvolvimento Econômico subdivide-

se em:  

I - Zona de Desenvolvimento Industrial 1 (ZDI1); 

II - Zona de Desenvolvimento Industrial 2 (ZDI2); e 

III - Zona de Desenvolvimento Industrial 3 (ZDI3). 

Art. 24-  Ficam definidos como objetos do agrupamento territorial de Desenvolvimento 

Econômico:  

I - Alinhar o progresso econômico ao desenvolvimento socioespacial do município, 

estruturando a produção do espaço de modo a atender às vocações locais, sem 

comprometer os usos do entorno; 

II - Investir na infraestrutura urbana, requalificando e ampliando o sistema viário, de 

modo a evitar a formação de gargalos nos enodamentos de acesso às áreas industriais, 

resolvendo também a integração territorial; e 

III - Promover a criação de uma centralidade econômica que sirva, concomitantemente, 

ao desenvolvimento do comércio local, e ao lazer da população, incentivando a 
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implantação de empreendimentos que integrem as áreas privadas às públicas, fomentando 

a apropriação da cidade. 

Art. 25-  A Zona de Desenvolvimento Industrial 1 (ZDI1) é caracterizada por indústrias 

não incômodas, de menor porte, já consolidadas e em estágio de expansão. 

Art. 26-  A Zona de Desenvolvimento Industrial 2 (ZDI2) compreende áreas mistas, já 

consolidadas, vocacionadas para a indústria de médio porte.  

Art. 27-  A Zona de Desenvolvimento Industrial 3 (ZDI3) compreende, além da poligonal 

da Replan, a porção já consolidada do polo industrial municipal, caracterizado pelo 

grande porte. 

TÍTULO III 

DA CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA 

Art. 28-  Esta lei recepciona a classificação viária definida pelo Plano de Mobilidade 

Urbana do Município, onde são determinadas as seguintes categorias de vias:  

I - Via Expressa: Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) que cruza o município e 

permite a conexão com diferentes polos econômicos próximos de Paulínia, como 

Campinas; 

II - Vias Arteriais do tipo 1, 2 e 3: permitem a passagem e maior vazão do fluxo de 

tráfego de todos os tipos e portes de veículos, interligando regiões da cidade, possuindo, 

em geral, grande extensão e largura;  

III - Vias Coletoras: permitem vazão média coletando e distribuindo o fluxo de tráfego 

dentro das zonas e/ou bairros; e 

IV - Vias Locais do tipo 1 e 2: permitem, exclusivamente, acesso aos lotes residenciais, 

possuindo menor extensão e largura. 

Parágrafo único - Em caso de criação, abertura de novas vias ou prolongamentos de vias 

existentes, provenientes de adequações viárias ou novos loteamento, fica a Comissão 

Permanente de Estudos e Revisão de Uso do Solo autorizada a definir a caracterização 

viária das mesmas. 
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TÍTULO IV 

DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Art. 29-  Para a regulamentação do Uso e Ocupação do Solo de Paulínia, definem-se 

parâmetros cuja organização se dará em função das tipologias, do zoneamento e da 

classificação viária. 

Art. 30-  Fica criada uma Comissão Permanente de Estudos e Revisão de Uso do Solo, 

com a atribuição de analisar os casos omissos, e expedir diretrizes e certidões de 

viabilidade prévia.  

Parágrafo único - A Comissão Permanente de Estudos e Revisão de Uso do Solo será 

presidida pelo Secretário de Planejamento e Controle Urbano, ou pelo Chefe de Gabinete, 

incorporando como membros: 

I- Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano; 

II- Um representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

III- Um representante da Secretaria Municipal Procuradoria Geral; 

IV- Um representante da Secretaria Municipal dos Negócios da Receita; 

V- Um representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte; 

VI- Um representante da Diretoria de Vigilância Sanitária;  

VII-  Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente; 

e 

VIII- Representante da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Paulínia. 
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CAPÍTULO I 

DAS TIPOLOGIAS DE USO E OCUPAÇÃO 

Art. 31-  Definem-se como tipologias de uso e ocupação os tipos construtivos residenciais 

e não residenciais, segundo os quais se acham determinados os parâmetros e a natureza 

do uso e da ocupação, e as características do conjunto edificado. 

SEÇÃO I 

DAS TIPOLOGIAS DE USO RESIDENCIAL 

Art. 32-  As tipologias de uso residenciais subdividem-se em:  

I - Residencial Unifamiliar (RU); 

II - Residencial Pluridomiciliar Vertical (RV); 

III - Residencial Misto Unidominiciliar (RMU); 

IV - Residencial Misto Pluridomiciliar (RMP); e 

V - Residencial Pluridomiciliar Horizontal (RH). 

Art. 33-  O Residencial Unifamiliar (RU) compreende apenas uma habitação, de caráter 

permanente, por lote. 

SUBSEÇÃO I 

DO RESIDENCIAL PLURIDOMICILIAR VERTICAL (RV) 

Art. 34-  O Uso Residencial Pluridomiciliar Vertical compreende várias unidades 

residenciais, agrupadas verticalmente. 

Parágrafo único – Para a RV, define-se como lote mínimo 3.000m² (três mil metros 

quadrados). 

Art. 35-  Para a categoria de Uso Residencial Pluridomiciliar Vertical, determina-se que 

o mínimo 5,00 m² (cinco metros quadrados), por unidade habitacional, seja destinado a 

espaços de lazer, de usufruto comum, não cobertos, e equipamentos sociais.  

Art. 36-  As edificações que constituem o RV deverão respeitar o afastamento mínimo de 

4,00 m (quatro metros) em relação às divisas dos lotes ou terrenos.  
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Art. 37-  Para a modalidade de uso RV, institui-se a Taxa Ocupação máxima de 60% 

(sessenta por cento) e o Coeficiente de Aproveitamento máximo igual a 3 (três).  

Art. 38-  As edificações que compõem o RV deverão ser dotadas de sistema de medição 

individual para água, energia elétrica e gás. 

Art. 39-  Para o RV, deverão ser reservadas vagas para o estacionamento de visitantes na 

proporção de uma vaga a cada 10 (dez) habitações.  

Art. 40-  Na RV, é facultada a implantação das vagas de estacionamento descobertas nos 

recuos, sendo autorizado o uso de instalação de coberturas leves removíveis – 

excetuando-se os casos de edifícios garagem – e nos afastamentos laterais e de fundo. 

Art. 41-  Quando o uso RV for implantado na ZR2, a área mínima das unidades 

habitacionais, excluindo garagens, será de: 

I -  60,00m² (sessenta metros quadrados) para apartamentos com 2 (dois) dormitórios; e 

II -   80,00m² (oitenta metros quadrados) para apartamentos de 3 (três) ou mais 

dormitórios.  

Art. 42-  Quando o uso RV se achar implantado nas ZUM1 ou ZUM3, fica definido como 

área privativa do apartamento: 

I -  100,00m² (cem metros quadrados) para ZUM 1 e 

II -  80,00 m² (oitenta metros quadrados) para ZUM 3.  

Art. 43-  A implantação do RV nas demais zonas, não especificadas nesta subseção, não 

exige área mínima para as unidades habitacionais, cumprindo respeitar o disposto no 

Código de Obras de Paulínia. 

SUBSEÇÃO II 

DO RESIDENCIAL MISTO UNIDOMICILIAR (RMU) 

Art. 44-  O Uso Residencial Misto Unidomiciliar compreende unidades unidomiciliares 

conjugadas com outro uso não residencial. 

Parágrafo único – Para o RMU, determina-se o lote mínimo de 200,00m² (duzentos 

metros quadrados).  
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Art. 45-  Em se tratando do Uso Residencial Misto Unidomiciliar, ficam as edificações 

habitacionais limitadas ao máximo de 3 (três) pavimentos – perfazendo um gabarito de 

até 10m (dez metros) de altura – havendo a possibilidade de acréscimo de um pavimento, 

caso haja desnível acentuado no terreno. 

Art. 46-  No Uso Residencial Misto Unidomiciliar, disciplina-se, para as fachadas das 

unidades habitacionais, isoladas ou agrupadas, a extensão mínima de 5,00m (cinco 

metros). 

Art. 47-  No Uso Residencial Misto Unidomiciliar, para cada agrupamento de unidades 

habitacionais, limita-se a extensão das fachadas ao máximo de 60,00m (sessenta metros). 

SUBSEÇÃO III 

DO RESIDENCIAL MISTO PLURIDOMICILIAR (RMP) 

Art. 48-  O Uso Residencial Misto Pluridomiciliar compreende edificações verticalizadas 

com uso misto – residencial e outro não residencial. 

Parágrafo único – Para o RMP, define-se o lote mínimo de 1.000 m² (mil metros 

quadrados). 

Art. 49-  No Uso RMP, fica instituída a Taxa de Ocupação, máxima de 60% (sessenta por 

cento) e Coeficiente de Aproveitamento máximo igual a 3 (três). 

Art. 50-  As edificações compreendidas como RMP devem possuir o mínimo de 4 

(quatro) pavimentos. 

Art. 51-  Quando se acharem classificadas no RMP, as edificações deverão possuir 

pavimento térreo destinado, exclusivamente, para usos não residenciais, admitindo-se a 

tipologia de sobreloja. 

Parágrafo único – Conforme análise técnica da Prefeitura Municipal de Paulínia, poderá 

ser anuída a dispensa dos afastamentos laterais e de fundos no pavimento térreo. 

Art. 52-  Admite-se, para o uso residencial misto pluridomiciliar, para além do uso 

residencial, atividades que também se enquadrem nos grupos UCS1, 2 e 3. 

Art. 53-  Institui-se, na RMP, o recuo frontal obrigatório, mínimo, de 6,00m (seis metros), 

independente da categoria de via. 
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Art. 54-  Os afastamentos e demais parâmetros de ocupação, não especificados na 

presente subseção, seguirão o disposto nos Quadros 1, 2, 3 e 4, do Anexo IV. 

SUBSEÇÃO IV 

DO RESIDENCIAL PLURIDOMICILIAR HORIZONTAL (RH) 

Art. 55-  O Residencial Pluridomiciliar Horizontal é caracterizado por várias unidades 

residenciais, com frente para vias particulares, formando um Conjunto Habitacional 

Horizontal Fechado, ou perfazendo um Condomínio de lotes, nos moldes da Lei Federal 

nº 6.766/79 e legislação municipal específica. 

§1º - Os lotes onde serão implantados a tipologia RH deverão possuir área maior, ou igual, 

a 2.000m² (dois mil metros quadrados), e menor, ou igual, a 50.000m² (cinquenta mil 

metros quadrados). 

§2º - Para o RH - no caso de Conjunto Habitacional Horizontal Fechado - ficam definidos 

os sublotes (área privativa mínima) de 120,00m² (cento e vinte metros quadrados). 

§3º - Não serão admitidas edificações com unidades sobrepostas. 

§4º - No caso de Condomínio de lotes, poderá ser considerada uma redução no tamanho 

do lote de até 30% em relação ao lote mínimo exigido pelo zoneamento incidente, nunca 

inferior a 200,00m² (duzentos metros quadrados) respeitadas as regras estabelecidas pela 

Lei Federal nº 6.766/79 e legislação municipal específica.  

Art. 56-  As unidades habitacionais que integram o RH devem ser implantadas em lote 

com infraestrutura, dispondo, obrigatoriamente, de espaços e instalações de utilização 

comum, caracterizados como bens em condomínio do conjunto.  

Art. 57-  Para o uso RH, institui-se Taxa de Ocupação, máxima de 70% (setenta por cento) 

e Coeficiente de Aproveitamento máximo igual 1,4. 

Art. 58-  Aplicam-se sobre os lotes que integram o RH, os seguintes afastamentos e 

recuos:  

I - Em relação ao logradouro público, fica determinado, para o lote ou gleba, o recuo 

frontal mínimo exigido para a testada principal e aplicação de 50% (cinquenta por cento) 
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do mesmo sobre as demais testadas e afastamentos laterais e de fundos de 2,00m (dois 

metros); 

II - Em relação às vias particulares, determina-se o recuo frontal mínimo de 3,00m (três 

metros) para a testada principal e 1,50m (um metro e meio) para demais testadas. 

Art. 59-  No RH, o número máximo de pavimentos é fixado em 2 (dois), admitindo-se, 

em caráter de exceção, 3 (três) pavimentos – perfazendo um gabarito total de até 10m 

(dez metros) –, por motivo de desnível acentuado de terreno, desde que o pavimento 

acrescido não exceda o limite de 50,00m² de construção. 

Art. 60-  Ficam estabelecidas como áreas mínimas por unidade autônoma habitacional, 

em função do zoneamento.  

I - Quando em ZUM1, atribui-se 120,00m² (cento e vinte metros quadrados) de área 

construída mínima, por unidade;  

II - Quando em ZUM3, atribui-se 100,00m² (cem metros quadrados) de área construída 

mínima, por unidade; 

III - Quando em ZR1 e ZR2, atribui-se 90,00m² (noventa metros quadrados) de área 

construída mínima, por unidade; e 

IV - Nas demais Zonas, atribui-se 60,00m² (sessenta metros quadrados) de área 

construída mínima, por unidade.  

Art. 61-  A fachada das unidades habitacionais, isoladas ou agrupadas, classificadas na 

tipologia RH, devem possuir extensão mínima de 5,00m (cinco metros).  

Parágrafo único – Para as quadras, fica determinada a extensão máxima de 300m 

(trezentos metros). 

Art. 62-  Para as unidades que se acham inseridas no RH, fica obrigada a destinação de 

locais para a guarda de veículos, atendendo a proporção de 01 (uma) vaga para cada 

unidade habitacional. 

§1º - As vagas de garagem poderão ser implantadas junto às unidades habitacionais e 

computadas para efeitos de área mínima de construção ou em bolsões de estacionamento, 

situados na área do lote. 
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§2º - É permitida a localização de vagas descobertas, sendo autorizado o uso de instalação 

de coberturas leves removíveis no recuo perpendicular à via particular, respeitando a 

dimensão mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) de largura e 4,25m 

(quatro metros e vinte e cinco centímetros) de comprimento.  

Art. 63-  O acesso às unidades habitacionais, e às vagas de estacionamento, dar-se-á por 

via particular de circulação de veículos e/ou pedestres, sendo vedado que as unidades 

tenham acesso direto pelo logradouro público. 

Art. 64-  Acerca das vias particulares de circulação, inseridas nos conjuntos da tipologia 

de uso RH, disciplina-se:  

I - A largura mínima admitida para o leito carroçável será de 5,50m (cinco metros e meio), 

podendo ser reduzida para 4,50m (quatro metros e meio) quando o número de unidades 

do conjunto for menor ou igual a 12 (doze);  

II - A largura mínima da calçada será de 2,00m (dois metros) de acordo com normas 

vigentes, de cada lado da via; e 

III - Nos trechos de curva, o leito carroçável deverá ser executado com raio interno de, no 

mínimo, 4,00m (quatro metros). 

Parágrafo único – Quando a via particular coincidir com a divisa e/ou alinhamento do 

lote, fica dispensada a calçada, cumprindo o afastamento mínimo de 0,75m (setenta e 

cinco centímetros) do leito carroçável.  

Art. 65-  Acerca das edificações destinadas à guarita do conjunto, fica determinada a 

obrigatoriedade de instalações sanitárias, admitindo-se sua implantação na faixa de recuo 

frontal. 

Art. 66-  Para a tipologia de uso classificada como RH, exige-se a reserva de áreas 

descobertas para o lazer, atividades sociais e serviços, na proporção de 5% (cinco por 

cento) da área total do empreendimento (lote/gleba), podendo a mesma estar localizada 

nas faixas de recuo e afastamento. 

Parágrafo único – É facultada a disposição de áreas cobertas para o lazer, mas esta não 

adentrará no cômputo da área disciplinada pelo artigo.  
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Art. 67-  O conjunto classificado como RH deverá ser dotado de abrigo protegido para 

guarda de lixo, localizado junto à testada do lote, atendendo à normatização vigente.  

Art. 68-  Para o RH, determina-se, como Taxa de Permeabilidade mínima, o percentual 

de 10% (dez por cento) da área do lote.  

§1º - Poderão ser utilizadas como área permeável as faixas de recuo e afastamentos. 

§2º - Para o cômputo da permeabilidade, admite-se o solo não pavimentado ou encoberto 

com piso drenante. 

§3º - Não serão consideradas áreas permeáveis as vias de circulação interna e as vagas de 

estacionamento.  

SEÇÃO II 

DAS TIPOLOGIAS DE COMÉRCIO E/OU SERVIÇO 

Art. 69-  O Uso Unicomercial (CS.1) compreende edificações destinadas ao comércio 

e/ou serviços, correspondendo a uma edificação por lote, implantada de forma isolada ou 

semi isolada. 

Art. 70-  O Uso Pluricomercial Horizontal I (CS.2) compreende o conjunto de unidades 

comerciais e/ou de serviços agrupadas de modo contíguo, horizontalmente.  

Art. 71-  O Uso Pluricomercial Horizontal II (CS.3) é constituído por mais de uma 

unidade de comércio e/ou serviço, sob a forma de um Conjunto Comercial Horizontal 

Fechado, ensejando a obrigatoriedade de disposição de espaços e instalações de uso 

comum – bens condominiais. 

Art. 72-  O Uso Pluricomercial Vertical I (CS.4) engloba uma variedade de unidades 

comerciais e/ou de serviços, agrupadas verticalmente, dispondo, obrigatoriamente, de 

espaços e instalações comuns a todas as unidades do conjunto. 

§1º - Determina-se para o CS.4 o lote mínimo de 300,00m², quando se achar implantado 

na ZUM2, e 1.000m² (mil metros quadrados), quando se achar implantado nas demais 

Zonas.  

§2º - Fica instituído, para o CS.4, o afastamento mínimo de 4,00m (quatro metros) para 

as laterais e fundos, quando não estiver situado na ZUM2.  
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Art. 73-  O Uso Pluricomercial Vertical II (CS.5) incorpora mais de uma edificação 

destinada ao comércio e/ou serviços, sob o modelo de agrupamento vertical, dispondo de 

espaços e instalações comuns a todas as unidades do conjunto.  

§1º - Para o CS.5 fica instituído o lote mínimo de 3.000m² (três mil metros quadrados). 

§2º - Determina-se, para o CS.5, o afastamento mínimo de 4,00 m (quatro metros) para 

as laterais e fundos. 

CAPÍTULO II 

DAS CATEGORIAS DE ATIVIDADES 

Art. 74-  Compreendem as categorias de uso não residencial, agrupadas segundo a 

natureza da atividade e o potencial de incomodidade.  

Parágrafo único – As categorias de atividades não se vinculam a tipos construtivos pré-

determinados por esta norma. 

Art. 75-  Caberá à Comissão Permanente de Estudos e Revisão de Uso do Solo do 

Município de Paulínia, relacionar, classificar e solicitar a apresentação do licenciamento 

ambiental, ou dispensa, fornecido pelos órgãos competentes (Cetesb, Agência 

Ambiental), quando necessário, aos estabelecimentos que se enquadrarem nas categorias 

de uso individualizadas neste capítulo e não constantes na listagem de usos indicadas nas 

Seções I, II e III. 

SEÇÃO I 

DAS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇO 

Art. 76-  A Categoria de Comércio e Serviço de Nível I (UCS1) compreendem atividades 

compatíveis com o uso residencial, perfazendo itens de utilização imediata e cotidiana, 

não geradoras de níveis significativos de incomodidade, tais como: 

I - Comércio varejista em geral; 

II - Barbearia; 

III -  Salão de Beleza; 

IV - Comércio de jornais e revistas; 
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V - Consultório e escritórios, em geral; 

VI - Comércio varejista de produtos alimentícios; 

VII - Sorveteria/doceria; 

VIII - Casa de chá; 

IX - Pizzaria/ cantina/ restaurante/ churrascaria 

X - Pastelaria; 

XI - Padaria; 

XII - Farmácia; 

XIII - Óptica; 

XIV -Armarinho; 

XV - Comércio de animais de pequeno porte (sem abate), pet-shop e congêneres, com 

proibição para a venda de produtos a granel; 

XVI -Peixaria; 

XVII - Lavanderia; 

XVIII - Papelaria/ livraria/ateliês; 

XIX -Comércio de artigos para vestuário, em geral; 

XX - Comércio de materiais para construção; 

XXI -Consertos; 

XXII - Floricultura; 

XXIII - Estacionamento de veículos leves sem comercialização; 

XXIV - Produtos de informática; 

XXV - Locação e venda de máquinas e equipamentos leves; 

XXVI - Equipamentos para combate ao fogo; 

XXVII - Mercado/supermercado/magazines; 
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XXVIII - Serviços diversificados (públicos e privados) não incômodos; 

XXIX - Produções cinematográficas; 

XXX - Serviços de saúde/ laboratório de análises clínicas; 

XXXI - Agências bancárias; 

XXXII - Casas Lotéricas; 

XXXIII - Confecções; 

XXXIV - Cartórios/tabelionatos; 

XXXV - Funerária; 

XXXVI - Vistoria de veículos leves; 

XXXVII - Agência de comercialização, locação e guarda de veículos leves; 

XXXVIII - Pneus e acessórios para veículos leves; 

XXXIX - Medicamentos e drogas de uso veterinário; 

XL - Armas e munições; 

XLI - Cursos livres em geral (idiomas; informática; cursos de beleza e estética, em geral; 

música, pintura; artesanato; corte e costura, etc.); e 

XLII - Estudo de fisioterapia/pilates e congêneres. 

Art. 77-  Determina-se como Atividades de Ofício e Serviços de Nível I (UCS.1a.): 

I - Escola de dança/ginástica/natação/prática de esportes/artes marciais; 

II - Escola de aprendizagem profissional/informática/cabeleireiros; 

III - Produção e comércio de alimentos e vendas de material escolar em geral; e 

IV - Auto/moto escola. 

Art. 78-  As Atividades de Ofício e Serviços de Nível II (UCS.2) compreendem os 

serviços em volume considerável, com níveis toleráveis de incomodidade e impactos 

significativos sobre o sistema viário, passíveis de compatibilização com uso residencial: 

I - Tapeçaria/carpintaria/marcenaria/serralheria/caldeiraria/marmoraria; 
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II - Funilaria/pintura; 

III - Jateamento em cabine; 

IV - Gráfica e editora; 

V - Oficina mecânica/elétrica para automóveis; 

VI - Oficina de bicicleta/motos; 

VII - Oficina de máquinas e equipamentos leves; 

VIII - Lavagem de automóveis, borracharia e afins; e 

IX - Comércio atacadista de correlatos e produtos hospitalares. 

Art. 79-  As Atividades de Ofício e Serviços de Nível III (UCS.3) compreendem os 

serviços especializados, de grande porte, com maior potencial de geração de impactos no 

âmbito ambiental, urbanístico e viário, listando-se:  

I - Oficinas, comércio e locação de máquinas e equipamentos pesados; 

II - Oficina mecânica/elétrica para caminhões e carretas; 

III - Logística de produtos secos; 

IV - Reformas de vagões e de tanques; 

V - Transportadora (exceto de cargas perigosas); 

VI - Garagens em geral; 

VII - Vistoria de veículos pesados; 

VIII - Veículos de transporte de passageiros; e 

IX - Pneus e acessórios para veículos pesados. 

Parágrafo único – Incluem-se nesta categoria as atividades classificadas como UCS2, 

estabelecidas nesta lei.  
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Art. 80-  Ficam definidos como UCS.4 os Depósitos de Nível I, caracterizados como 

estabelecimentos destinados ao comércio varejista e/ou atacadista de produtos 

relacionados ou não com o uso residencial, excluindo-se os depósitos de explosivos e 

inflamáveis: 

I - Depósito e/ou comércio de gêneros alimentícios e produtos agropecuários; 

II - Depósito e/ou comércio de artefatos para construção; 

III - Depósito e/ou comércio de móveis e eletrodomésticos; 

IV - Depósito e/ou comércio de papéis e derivados; 

V - Depósito e/ou comércio de materiais para construção (cal, areia, cimento, etc.); e 

VI - Depósito e/ou comércio de matérias-primas. 

Art. 81-  As Atividades de Comércio e Serviços de Nível II (UCS.5) constituem 

estabelecimentos destinados à venda e depósito de produtos não conflitantes com o uso 

industrial, tais como:  

I - Ferro-velho/sucatas/materiais recicláveis e congêneres. 

Art. 82-  As atividades relacionadas aos produtos inflamáveis, de Nível I (UCS.6a), 

imputam, aos estabelecimentos que se cumprem ao comércio varejista dos mesmos, 

padrões específicos referentes às características de ocupação dos lotes de acesso, de 

localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de vibrações, de 

poluição ambiental e de segurança. Adentram nesta categoria: 

I - Posto de abastecimento veicular; 

II - Análises químicas e biológicas; 

III - Comércio de combustíveis e lubrificantes; 

IV - Comércio de gás engarrafado; 

V - Comércio de tintas e solventes; 

VI - Controle de pragas; e 

VII - Produtos saneantes domissanitários. 
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Art. 83-  As atividades relacionadas aos produtos inflamáveis, de Nível II (UCS.6b), 

imputam, aos estabelecimentos que se cumprem ao comércio varejista e/ou atacadista dos 

mesmos, padrões específicos referentes às características de ocupação dos lotes de acesso, 

de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de vibrações, de 

poluição ambiental e de segurança. Adentram nesta categoria: 

I - Depósito e comércio de matérias-primas explosivas e inflamáveis; 

II - Depósito e comércio de petróleo; 

III - Depósito e comércio de carvão vegetal e mineral; 

IV - Armazéns gerais. 

V - Vaporização de tanques; 

VI - Comércio de materiais explosivos e inflamáveis; e 

VII - Comércio de produtos químicos diversos. 

Parágrafo único – Incluem-se nesta categoria as atividades classificadas como UCS6.a, 

estabelecidas nesta lei.  

Art. 84-  As atividades relacionadas ao lazer e turismo de Nível I (UCS.7) compreendem 

os estabelecimentos destinados à venda de produtos compatíveis com a categoria UCS.1. 

Adentram na UCS.7: 

I - Bar/lanchonete; 

II - Bilhar/boliche/diversão eletrônica/lan house; e 

III - Academias e congêneres. 

Art. 85-  As atividades relacionadas ao lazer e turismo de Nível II (UCS.8) compreendem 

os estabelecimentos destinados à prestação de serviços e lazer, que implicam em grande 

concentração de pessoas ou veículos. Adentram nesta categoria: 

I - Buffet; 

II - Alojamento/Pensão/Habitação transitória/Pousada/Hotel; 

III - Cinema/teatro; 
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IV - Saunas/termas/duchas/massagens; 

V - Drinks/dancings/boate; 

VI - Drive-in/autocine; e 

VII - Motel e congêneres. 

SEÇÃO II 

DOS USOS INDUSTRIAIS 

Art. 86-  O Uso Industrial de Nível I compreende indústrias não incômodas, que podem 

se adequar aos mesmos padrões de usos não industriais, no que diz respeito às 

características de ocupação dos lotes, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços 

urbanos e dos níveis de ruídos, de vibrações e de poluição ambiental. 

Art. 87-  O Uso Industrial de Nível 1 subdivide-se em I.1 e I.1a, ficando esta última 

subcategoria reservada para as atividades de fabricação artesanal. 

Parágrafo único - Considera-se artesanal a fabricação de produtos artesanais diversos, 

mediante encomenda ou comercialização direta com o consumidor final. 

Art. 88-  Determina-se como área construída máxima:  

I – 1.500 m² (um mil e quinhentos metros quadrados), para o Uso I.1. Áreas superiores 

deverão ser analisados pela Comissão Permanente de Estudos e Revisão de Uso do Solo;  

II – 150 m² (cento e cinquenta metros quadrados), para o Uso I.1a.  

Art. 89-  O Uso Industrial de Nível II (I.2) compreende indústrias diversificadas que 

implicam na fixação de padrões específicos referentes às características de ocupação dos 

lotes, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e dos níveis de ruídos, de 

vibrações e de poluição ambiental.  

Parágrafo único – Estão enquadrados nesta categoria os estabelecimentos industriais que 

não apresentam características que tornem obrigatório seu enquadramento na categoria 

I.3 e que não possam ser enquadradas na categoria I.1.  

Art. 90-  Determina-se, para a área construída das indústrias da categoria I.2, a área 

máxima de 10.000m² (dez mil metros quadrados). 
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Art. 91-  O Uso Industrial de Nível III (I.3) compreende as indústrias especiais. 

§1º - A inserção na categoria I.3 independe do porte do empreendimento. 

§2º - A implantação de indústrias dessa categoria ficará restrita às Zonas de uso 

exclusivamente industrial, cumprindo a obrigatoriamente de adoção de equipamentos, 

processos e dispositivos para minimizar seus efeitos prejudiciais, mediante instrução e 

aprovação das instâncias competentes.  

SEÇÃO III 

DOS USOS ESPECIAIS 

Art. 92-  O Uso Especial de Nível I (ESP.1) compreende os equipamentos ou instalações 

de caráter institucional destinados à educação, saúde, lazer, cultura, administração 

pública, associações, federações e organizações cívicas e políticas. Inclui-se: 

I - Creche, Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, Ensino 

Superior (incluindo a produção e comércio de alimentos e vendas de material escolar em 

geral); 

II - Playground/Parque infantil; 

III - Postos de Saúde; 

IV - Postos e agências de Correio; 

V - Posto Policial; 

VI - Bibliotecas; 

VII - Quadras de Esporte; 

VIII - Ambulatórios médicos; 

IX - Templos/Igrejas; 

X - Edificações administrativas municipais, estaduais e federais; 

XI - Câmara Municipal; 

XII - Empresas e repartições de órgãos do governo municipal, estadual e federal 

(administração direta e indireta); 
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XIII - Cooperativas/Associações/Sindicatos; 

XIV - Organizações cívicas e políticas; 

XV - Federações e instituições culturais, científicas; 

XVI - Centros comunitários; 

XVII - Consultórios/Clínicas de saúde; 

XVIII - Clínicas veterinárias e congêneres; 

XIX - Prontos-socorros/hospitais; 

XX - Orfanatos/asilos/sanatórios/comunidade terapêutica; e 

XXI - Estação Rádio Base. 

Art. 93-  O Uso Especial de Nível II (ESP.2) compreende os estabelecimentos ou 

instalações de caráter institucional ou comércio/serviços diversos, destinadas a 

comunicações, segurança pública, transporte, energia elétrica, saneamento básico e 

outros.  

§1º – Integram a ESP.2 os equipamentos:  

I - De Saneamento Básico, compreendendo:  

a- Estação de tratamento e abastecimento de água; 

b- Estação de tratamento de esgoto sanitário; e 

c- Estação de tratamento de lixo e disposição final do lixo (aterro sanitário). 

II - De Energia Elétrica e Gás Combustível, incluindo as subestações elétricas e as 

estações de gás;  

III - De Segurança Pública, compreendendo: 

a- Quartéis e instalações militares; 

b- Postos policiais; 

c- Delegacias de polícia; 

d- Cadeia pública; e 
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e- Corpo de bombeiros. 

IV - De Transporte, compreendendo os equipamentos dos sistemas: 

a- Rodoviário; 

b- Ferroviário; 

c- Hidroviário; e 

d- Aeroviário. 

V - Cemitérios; 

VI - Matadouros; 

VII - Equipamentos para armazenagem e ensilagem de alimentos; 

VIII - Canil e Gatil; e 

IX - Centro de Zoonoses. 

§2º - Fica estabelecido que os equipamentos ligados a serviços de fornecimento de água, 

coleta e recalque de esgotos, que adentram na categoria ESP.2, poderão ser implantados 

independentemente do tipo de via e zona em que forem construídos. 

Art. 94-  O Uso Especial de Nível III (ESP.3) compreende estabelecimentos comerciais e 

equipamentos destinados à recreação e ao lazer. Inclui-se:  

I - Parques privados; 

II - Jardim botânico/jardim zoológico; 

III - Parques regionais e outros compatíveis; 

IV - Área de camping; centros esportivos; clubes recreativos e esportivos, etc.; 

V - Raia olímpica/ velódromo e congêneres; 

VI - Ginásio de esportes; praça de esportes; piscina olímpica; arena; rodeio; estádios; 

VII - Equipamentos para competição e prática de esportes motorizados (autódromo, 

kartódromo e pistas de motocross); 
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VIII - Equipamentos com Stand de tiro, cursos e treinamentos com armas de fogo e 

atividades correlatas; 

IX - Aeroclube/hípica/hipódromo; e 

X - Parque de diversões. 

Art. 95-  O Uso Especial de Nível IV (ESP.4) compreende equipamentos para 

comercialização e serviços relativos a artigos diversificados, tais como: 

I - Equipamentos temporários para feira móvel, rodeio, parques de diversão, circos ou 

congêneres; e 

II - Equipamentos para central de abastecimento, mercado público e feiras permanentes. 

Parágrafo único - Fica autorizado o uso ESP.4 para as empresas que possuam a portaria 

de lavra, emitida pela Agência Nacional de Mineração ou outra que vier a lhe substituir, 

mesmo que não atendam os demais critérios estabelecidos por esta Lei Complementar. 

Art. 96-  O Uso Especial de Nível V (ESP.4) compreende os estabelecimentos ou 

instalações destinadas à extração e exploração mineral, tais como: 

I - Pedra; 

II - Água mineral; 

III - Areia de cava ou areia lavada; 

IV - Argila; e 

V - Poço artesiano. 

CAPÍTULO III  

DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

Art. 97-  A previsão de vagas de estacionamento para veículos fica estabelecida de acordo 

com o Quadro 4 do Anexo IV. 

§1º - Nos casos em que o número de vagas para veículos seja superior a 50 (cinquenta), 

serão exigidos dispositivos para entrada e saída, de modo que minimizem a interferência 

no tráfego da via de acesso ao imóvel. 



 

      27 

§2º - As exigências relativas a estacionamento de automóveis, prescritas neste artigo, não 

se aplicam: 

I -  O lote com frente inferior a 10,00 m (dez metros); 

II -  O lote lindeiro ao logradouro público para o qual, por norma específica, fique vedado 

livre trânsito de automóveis ou a construção de garagem para estacionamento de veículos; 

III -  Os loteamentos populares oriundos de conjuntos habitacionais e cooperativas; e 

IV -  Os lotes com uso não residencial, situados na Avenida José Paulino, entre o Rio 

Atibaia e a Avenida José Lozano Araújo. 

§3º - Para cálculo do número de vagas destinadas a estacionamento de veículos, a que se 

refere este artigo, não serão computados os espaços cobertos destinados ao próprio 

estacionamento. 

Art. 98-  Será exigida a reserva de espaço, coberto ou não, para estacionamento de 

automóveis de carga ou descarga e/ou caminhões, obedecidos os mínimos fixados no 

Quadro 4 do Anexo IV. 

Art. 99-  Quando se tratar de edificação destinada exclusivamente à garagem para 

estacionamento de veículos, o coeficiente máximo de aproveitamento do lote será 

acrescido de 50% (cinquenta por cento) do coeficiente fixado nesta lei, respeitadas as 

diferentes zonas de uso. 

CAPÍTULO IV 

DO PARCELAMENTO 

Art. 100-  O parcelamento do solo para fins urbanos caracterizado por loteamento, 

desmembramento e/ou desdobro, está sujeito à prévia aprovação da Prefeitura e às 

disposições desta lei e da Lei Municipal que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 

Art. 101-  Nenhum parcelamento do solo será permitido em terrenos baixos, alagadiços e 

sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar-lhes o escoamento 

das águas, conforme dispõe a Lei Federal nº 6.766/1979. 

§1º - As obras necessárias para o fim indicado no caput poderão ser projetadas, quando 

for o caso, juntamente com as vias de circulação a serem abertas.  
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§2º - Não será permitido o parcelamento de terrenos que tenham sido aterrados com 

materiais nocivos à saúde pública, sem que sejam previamente saneados. Não será 

permitido o parcelamento de terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 

cento). 

Art. 102-  O parcelamento, nas Zonas, deverá obedecer às seguintes exigências: 

I - ZR1: área mínima do lote de 600m² (seiscentos metros quadrados) e frente mínima do 

lote de 14 m (quatorze metros); 

II - ZR2: área mínima do lote de 300m² (trezentos metros quadrados) e frente mínima do 

lote de 11m (onze metros); 

III - ZR3: área mínima do lote de 200m² (duzentos metros quadrados) e frente mínima do 

lote de 8m (oito metros); 

IV - Conjuntos habitacionais de interesse social, quando executados pela 

Municipalidade, Cohab e CDHU ou outros órgãos públicos de fomento à moradia de 

interesse social: área mínima do lote de 160m² (cento e sessenta metros quadrados) e 

frente mínima do lote de 8m (oito metros); 

V - ZUM 1: área mínima do lote de 600m² (seiscentos metros quadrados) e frente mínima 

do lote de 16m (dezesseis metros); 

VI - ZUM 2: área mínima do lote de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) e 

frente mínima do lote de 12m (doze metros); 

VII - ZUM 3: área mínima do lote de 390 m² (trezentos e noventa metros quadrados) e 

frente mínima do lote de 13m (treze metros); 

VIII - ZUM 4: área mínima do lote de 420 m² (quatrocentos e vinte metros quadrados) 

e frente mínima do lote de 14m (quatorze metros); 

IX -  ZDI 1: área mínima do lote de 1.000m² (mil metros quadrados) e frente mínima do 

lote de 20m (vinte metros); 

X - ZDI 2: área mínima do lote/gleba de 8.000m² (oito mil metros quadrados) e frente 

mínima do lote/gleba de 50m (cinquenta metros); e 
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XI - ZDI 3: área mínima do lote/gleba de 2.000 m² (dois mil metros quadrados) e frente 

mínima do lote/gleba de 100m (cem metros). 

Art. 103-  No caso de desdobro ou desmembramento para fins residenciais, poderá ser 

autorizado a redução em até 10% (dez por cento) na área mínima ou na frente mínima do 

lote, devendo ser submetido à análise da Comissão Permanente de Estudos e Revisão de 

Uso do Solo. 

Art. 104-  Quando se tratar de áreas localizadas nas Zonas ZDI2 ou ZDI3, destinadas a 

condomínios industriais ou loteamentos industriais fechados, o lote, ou a fração ideal, 

mínimo(a) será de 1.000 m² (mil metros quadrados), com frente mínima de 20,00m (vinte 

metros). 

TÍTULO V 

DA CONFORMIDADE E NÃO CONFORMIDADE 

Art. 105-  De acordo com a zona e a classificação viária em que se situa o uso de um lote 

ou de uma edificação, será classificado como: 

I -  Uso conforme: em qualquer zona, o uso que, adequando-se às características 

estabelecidas para essa zona, seja nela permitido e incentivado; e 

II -  Uso não conforme: em qualquer zona, o uso, ocupação ou aproveitamento do lote 

que sejam inadequados em relação às características estabelecidas para essa zona. 

Art. 106-  O uso não conforme, exclusivamente para comércio e prestação de serviços, 

poderá ser autorizado pela Comissão Permanente de Estudos e Revisão de Uso do Solo, 

desde que sua existência seja anterior à data de publicação da presente lei, e que seja 

comprovada pelo requerente mediante documento expedido por órgão da Prefeitura, 

obedecidas as seguintes disposições: 

I - A substituição do uso não conforme que agrave a desconformidade com relação às 

exigências desta Lei será analisada pela Comissão Permanente de Estudos e Revisão de 

Uso do Solo; 

II - Ampliações na ocupação ou aproveitamento do solo estarão sujeitas aos índices da 

Legislação vigente da aprovação; 
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III - O uso não conforme adequar-se-á aos níveis de ruídos e de poluição ambiental 

exigíveis para a zona em que esteja localizado, bem como obedecerá aos horários de 

funcionamento disciplinados pela legislação pertinente e dependerão de licenças 

específicas inerentes a cada atividade a ser implantada, na forma da Lei; e 

IV - Mediante apresentação de ao menos um desses documentos comprobatórios da 

existência da atividade: 

a -  Alvará de Construção comercial; 

b -  Habite-se comercial; 

c -  Alvará de funcionamento. 

Art. 107-  Os usos, conforme e não conforme, para cada Zona e para cada classificação 

viária, relacionados nos artigos anteriores deste título, são os estabelecidos no Quadro 5 

do Anexo IV. 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 108-  Não se impõem restrições para a instalação de equipamentos provisórios para 

atividades comerciais e serviços (stand de vendas e outros), podendo os mesmos serem 

implantadas em toda a cidade, mediante autorização da Prefeitura. 

Art. 109-  A instalação de equipamentos comerciais no interior de loteamentos fechados, 

loteamentos com acesso controlado e/ou condomínios em geral, seja em espaço particular 

ou público, dar-se-á mediante autorização específica, cuja expedição se acha 

condicionada à análise da Comissão Permanente de Estudos e Revisão do Uso do Solo, 

consubstanciada na ata de assembleia registrada, com votação favorável. 

Art. 110-  Nenhum imóvel poderá ser ocupado sem a prévia expedição do Certificado de 

Uso, no qual estarão especificadas as categorias de uso para as quais o imóvel poderá ser 

licenciado. 

§1º - O Certificado de Uso é o documento hábil para a comprovação da regularidade de 

determinado estabelecimento ou atividade, perante a legislação municipal, relativo ao uso 

e ocupação do solo. 
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§2º - Nenhum imóvel poderá ser ocupado com uso diferente daqueles constantes no 

respectivo Certificado de Uso. 

§3º - O Certificado de Uso e Ocupação do Solo será emitido pela Secretaria de 

Planejamento e Controle Urbano, mediante o requerimento do interessado, instruído com 

a documentação pertinente. 

Art. 111-  Os empreendimentos de Interesse Social podem ser executados pelo Poder 

Público, ou pela Iniciativa Privada, sendo exigido o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas pelo Plano Diretor Municipal de Paulínia, especialmente no que se refere à 

implementação de Zonas de Interesse Social. 

Parágrafo único – Quando o empreendimento de Interesse Social for realizado pela 

iniciativa privada, determina-se o atendimento prévio da demanda do Cadastro Municipal 

de Habitação. 

Art. 112-  Os projetos de edificações de uso público, ou coletivo, deverão atender as 

regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT, e 

nas legislações incidentes. 

Art. 113-  Determina-se, como parâmetro de ocupação do solo, para as novas construções, 

independente do uso, a aplicação da Taxa de Permeabilidade de 10% (dez por cento) da 

área total do lote/gleba. 

Art. 114-  Os infratores das disposições desta Lei Complementar ficarão sujeitos à 

aplicação das multas e sanções previstas e regulamentadas pelo Executivo, sem prejuízo 

de outras sanções estabelecidas em legislações específicas. 

Art. 115-  Os pedidos de expedição de diretrizes urbanísticas, bem como aqueles 

referentes à implantação de novas empresas, e os pedido de aprovação prévia de 

empreendimentos urbanísticos, deverão ser submetidos à Comissão Permanente de 

Estudos e Revisão do Uso do Solo. 

§1º – Os pedidos de expedição de diretrizes urbanísticas para empreendimentos 

Residenciais e/ou mistos que resultem em 50 (cinquenta) unidades autônomas ou mais, 

deverão ser submetidos à ciência do chefe do Poder Executivo. 
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§2º – O prazo de análise fica estipulado em 30 (trinta) dias para expedição de diretrizes e 

60 (sessenta) dias para aprovação prévia de empreendimentos urbanísticos, 

contabilizados após o cumprimento das exigências técnicas apontadas pela 

municipalidade, conforme o caso.  

Art. 116-  Os projetos de edificação e autorizações que se enquadrarem nas tipologias de 

uso RV, RH, RMP, CS3, CS4 E CS5 serão aprovados por Decreto do Executivo. 

Art. 117-  Fica determinada a criação de uma zona de amortecimento sobre uma faixa de 

50 (cinquenta) metros no entorno da poligonal delimitada pelas Portarias de Lavra do 

Departamento Nacional de Produção Mineral nº 308/1.996 e 329/1.996 constantes dos 

processos nº 820.090/91 e 821.855/1987. 

Parágrafo único – Novas implantações sobre as áreas abrangidas pela referida zona de 

amortecimento deverão ser analisadas pela Comissão Permanente de Estudos e Revisão 

de Uso do Solo. 

Art. 118-  Institui-se, em caráter de exceção: 

I- Recuo frontal de 4,00m (quatro metros), para os lotes do Loteamento Guardiano;  

II- Nos bairros Santa Terezinha e Morumbi, os lotes com frente maior ou igual a 16,00m 

(dezesseis metros) deverão ter afastamentos laterais de, no mínimo, 2,00m (dois metros), 

excetuando-se as edículas e garagens abertas em faces opostas; 

III- No bairro Vila Monte Alegre, poderá ser adotado o recuo de 4,00m (quatro metros) 

para todas as vias, quando o uso for exclusivamente residencial; e 

IV- Para o Loteamento Jardim Itapoan: 

a- Fica determinado o máximo de 2 (dois) pavimentos; 

b-  Não são admitidos usos não residenciais, salvo nos casos em que os profissionais 

cumulem sua residência e um consultório, ou escritório, para o exercício de ofício próprio, 

cumprindo o limite de até 1 (um) empregado; 

c- Os recuos frontais, em vias locais, serão de 5,00m (cinco metros), e os afastamentos 

laterais mínimos de 1,50m (um metro e meio), exceto as edículas e garagens abertas em 

faces opostas. 
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V- Para o bairro de Betel e em ZUM 4 fica proibido a instalação de empreendimentos 

verticais, relativos às tipologias RV, RMP, CS.4 e CS.5; 

VI-  No caso de parcelamentos do solo, de qualquer espécie, aprovados após a publicação 

da presente Lei Complementar, a implantação de Residencial Pludomiliciar Vertical será 

permitida em, no máximo, 10% (dez por cento) da área total da gleba inicial;  

VII- Para o loteamento Residencial Jardim Primavera será permitida a construção de 

garagem e edificação unicomercial (desde que atenda o Quadro 5 do Anexo IV) de um só 

pavimento, na faixa destinada ao recuo do alinhamento, em lote, cuja edificação principal, 

esteja construída a uma altura de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), no mínimo, 

do nível da guia, no ponto de maior cota da testada do lote. 

Art. 119-  Nas vias locais, independente da zona, é admitida a localização de escritórios 

ou consultórios de profissionais liberais e/ou microempreendedores individuais (MEI), 

quando junto às respectivas residências, desde que: 

I- O escritório seja utilizado pelo próprio profissional residente na edificação, contando, 

no máximo com 3 (três) empregados; e 

II- A área de edificação ocupada pelo escritório ou consultório, comprovadamente, não 

ultrapasse a 30% (trinta por cento), da área total edificada da residência, devidamente 

aprovada e com habite-se. 

Art. 120-  Novas aprovações ou autorizações de edificação lindeira à faixa de domínio da 

Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), deverão apresentar anuência do detentor do 

domínio da Rodovia, com exceção das edificações implantadas nas vias marginais 

municipais ou projeção futuras das mesmas. 

Art. 121-  As edificações destinadas a postos de abastecimento poderão ser autorizadas, 

desde que:  

I- Terrenos com área mínima de 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados); e 

II- Ter frente para duas vias públicas, com largura mínima (da via) de 20,00m (vinte 

metros) em uma das vias. 
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Art. 122-  Não serão computados para o cálculo do coeficiente de aproveitamento e taxa 

de ocupação do lote:  

I- A área edificada destinada à portaria, casa de força e abrigo para guarda de lixo; 

II- As áreas de subsolos utilizadas para estacionamentos de veículos; 

III- Os peitoris e sacadas; e 

IV- Piscinas, áreas cobertas destinadas ao lazer, acessos de pedestres e estacionamento 

de veículos. 

Art. 123-  As edificações destinadas a templos/igrejas somente deverão ser edificadas em 

terrenos com área mínima de 350,00m² (trezentos e cinquenta metros quadrados), 

devendo obedecer a afastamentos mínimos laterais/fundos de 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros), quando confrontarem com lotes vagos e propriedades particulares 

residenciais.  

Parágrafo único - O afastamento poderá ser dispensado caso contemple isolamento 

acústico com laudo específico apresentado por profissional habilitado, estando sujeito à 

fiscalização. 

Art. 124-  As faixas de lotes não utilizadas resultantes de recuos frontais e laterais poderão 

ser utilizadas para instalação de mesas de bares e/ou restaurantes, desde que autorizadas 

pelo órgão competente da Prefeitura. 

Art. 125-  Para os lotes de esquina, o recuo da lateral lindeira ao logradouro da testada 

principal será de 50% (cinquenta por cento) do recuo frontal exigido para aquele 

logradouro.  

Art. 126-  Em se tratando de terrenos que fazem divisa com o muro de loteamento 

fechado, devidamente autorizado através de Decreto, onde o muro de fechamento 

coincida com o alinhamento do logradouro público, seu recuo será reduzido em 50% 

(cinquenta por cento). 

Art. 127-  Em caso de lotes com mais de uma testada poderá ser adotado para todas as 

testadas a característica da via mais permissiva. 
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Art. 128-  Em caso de lote de esquina para efeito de aprovação de parcelamento de 

qualquer espécie, poderá ser considerada, como frente mínima, toda a medida do 

desenvolvimento total da curva acrescido da frente do lote especificamente, caso haja.  

Parágrafo único - A largura mínima do terreno deverá atender a inscrição de um círculo 

com diâmetro mínimo equivalente a testada mínima prevista ao zoneamento local. 

Art. 129-  Em loteamentos de acesso controlado os recuos frontais mínimos poderão ser 

de 4,00m (quatro metros) para imóveis dentro do loteamento, independente do 

zoneamento e da categorização da via. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 130-  As diretrizes ou boletins informativos vigentes expedidos para aprovação de 

projetos ou protocolos de aprovações sem despacho decisório protocolados anteriormente 

à data de publicação desta Lei Complementar, que não se enquadrarem nas disposições 

ora estatuídas poderão ser decididos de acordo com a legislação anterior - Lei 

Complementar nº 60/2016. 

§1º – O disposto também é aplicável aos casos em que houver divergência nas metragens 

do projeto, oriundas de retificações ou outras alterações, desde que se trate, 

comprovadamente, do mesmo lote ou gleba, e da mesma matrícula. 

§2º - Fica estabelecido o prazo máximo de 01 (um) ano para início e prosseguimento das 

obras das edificações cujos casos se acham abrangidos por este artigo, contabilizado a 

partir da data de expedição do respectivo Alvará.  

Art. 131-  Nos projetos de aprovação, seja de qualquer natureza ou finalidade, com 

Licença expedida anteriormente à data de publicação desta Lei Complementar, não serão 

admitidas quaisquer alterações que provoquem majoração do número de unidades 

habitacionais aprovadas, ou ainda, agravamento da desconformidade do projeto com 

relação a sua destinação, considerando o que se acha estabelecido nesta Lei 

Complementar. 

Art. 132-  Fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano para a regularização de usos em 

desconformidade com o Quadro 5 (Anexo IV) desta lei, com as seguintes considerações: 
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I - Será exigida a comprovação de atividade exercida há mais de um ano naquele local, 

a partir da data da publicação desta lei; e 

II - Para a regularização, o uso em desconformidade não poderá causar incomodo de 

vizinhança. 

§1º – Cumpridos os requisitos supracitados, deverá o interessado ingressar com os 

pedidos de aprovação do projeto e do habite-se para a obtenção do alvará de 

funcionamento. 

§2º - O uso que produzir ruídos sonoros, relativos ao entretenimento, ficará condicionado 

à licença específica, expedida pela Prefeitura. 

§3º - As taxas de aprovação dessas regularizações serão calculadas da mesma forma que 

as aplicadas para aprovações de obras novas. 

§4º - Aplicável para os usos enquadrados em UCS 1, UCS 7, I.1a e ESP1. Demais usos 

serão submetidos a análise da Comissão Permanente de Estudo e Revisão de Uso do Solo. 

Art. 133-  Ficam revogadas todas as disposições legais anteriores contrárias, 

especialmente a Lei Complementar nº 60/2016. 

Art. 134-  Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação, devendo ser revista 

em até dez anos de vigência ou na ocorrência de fatores que alterem significativamente a 

dinâmica de desenvolvimento do Município. 

 

Prefeitura Municipal de Paulínia, em XX de XXXXXXXXX de 2022. 

 

 

 

____________________________ 

Ednilson Cazellato 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I: DEFINIÇÕES
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Acesso - é o dispositivo que permite a interligação para pedestres e veículos entre: 

logradouro público e propriedade privada, propriedade privada e áreas de uso comum em 

condomínio; logradouro público e espaços de uso comum em condomínio. 

Afastamento - são distâncias entre as projeções horizontais dos perímetros externos das 

edificações de um mesmo lote ou gleba, ou ainda, as distâncias entre as edificações e as 

vias particulares de circulação. 

a) Os afastamentos mínimos em relação às divisas são definidos por linhas paralelas 

às mesmas; 

b) Os afastamentos mínimos, entre edificações de um mesmo lote ou gleba, são 

definidos por linhas paralelas às projeções horizontais dos respectivos perímetros; 

nos cantos externos será feita a concordância das linhas com raio igual ao menor 

dos afastamentos; 

c) Os afastamentos mínimos, entre as edificações e as vias particulares de circulação, 

são definidos por linhas paralelas às vias; 

d) Os afastamentos laterais são aqueles correspondentes às divisas laterais do lote ou 

gleba; 

e) O afastamento de fundo é aquele correspondente à divisa de fundo do lote ou 

gleba. 

Alinhamento - limite entre um lote ou terreno, público ou particular, e a faixa de domínio 

do logradouro. 

Alvará - ordem escrita, expedida por autoridade judicial ou administrativa, para que se 

cumpra um despacho ou se possa praticar um determinado ato. 

Área útil - superfície utilizável da área construída, de uma parte ou de toda uma 

edificação, excluídas as partes correspondentes às paredes e pilares. 

Área verde - área livre de caráter permanente, com vegetação destinada à recreação, lazer 

e/ou proteção ambiental. 

Arruamento - abertura ou modificação de um conjunto de vias e/ou demais logradouros 

oficiais, efetivada pelo Município, Estado, pela União, ou ainda por particulares. 
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Boletim informativo - documento expedido pela Secretaria de Planejamento e 

Coordenação, onde são informados os parâmetros necessários para elaboração de projetos 

residenciais, comércio/serviços e desdobro/unificação em lotes oriundos de loteamentos 

e desmembramentos aprovados. 

Coeficiente de aproveitamento - é o fator pelo qual a área do lote deve ser multiplicada 

para se obter a área total de edificação máxima permitida nesse mesmo lote. 

Desdobro - divisão da área de um lote integrante do loteamento ou desmembramento 

aprovado, para a formação de novo ou novos lotes, observando as disposições gerais. 

Desmatamento - devastação de toda ou da maior parte da vegetação existente numa área. 

Desmembramento - subdivisão de gleba em lotes, com aproveitamento do sistema viário 

existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem 

no prolongamento ou ampliação dos já existentes. 

Destinação - determinação e reserva prévia do uso efetivo a ser dado a uma unidade 

imobiliária. 

Dimensão do sublote- Corresponde à menor parcela do solo e de testada permitidas para 

a unidade autônoma do conjunto habitacional horizontal fechado. 

Diretrizes - documento expedido pela Secretaria de Planejamento e Coordenação, onde 

deverão ser informados os parâmetros necessários para elaboração de projetos 

urbanísticos, de indústrias, comércio/serviços, dentre outros e deverá ser solicitado 

através de requerimento com os seguintes anexos: 

a) Cópia do levantamento planialtimétrico cadastral, que deverá constar azimutes em 

coordenadas SIRGAS 2000, amarrado na rede geodésica do município, as 

medidas deverão coincidir com dados da matrícula e arquivo digital em formato 

DWG; 

b) Cópia da certidão de matrícula do cartório de registro de imóveis, atualizada 30 

dias; 

c) Memorial de caracterização do empreendimento; 



 

      40 

d) Ficam dispensadas de diretrizes as áreas até 10.000,00m² (dez mil metros 

quadrados), desde que localizadas em loteamentos ou desmembramentos 

devidamente aprovados. 

Divisa - linha limítrofe de um terreno; divisa à direita é a que fica à direita de uma pessoa 

postada dentro do terreno e voltada para a testada principal. 

Dragagem - operação de retirada de materiais sólidos, do leito de cursos ou reservatórios 

de água. 

Eixo da via - é a linha que, passando pelo seu centro, é equidistante aos Alinhamentos. 

Edificação secundária - é aquela isolada da edificação principal, a pelo menos 1,50m 

(um metro e cinquenta centímetros), acessória ao uso principal, não podendo constituir 

domicílio independente e nem ultrapassar 35% da edificação principal, não sendo 

consideradas para efeito dos 35%, as construções destinadas ao lazer, abertas em pelo 

menos uma das faces. 

Edificação verticalizada - é aquela que possui mais de dois pavimentos. 

Faixa "non aedificandi" - é a área que não deve, em nenhuma hipótese, receber 

edificação, por ser reservada para proteção ou instalação de infraestrutura urbana. 

Frente, fundo e profundidade do lote: 

Frente do lote é a sua divisa lindeira à via oficial de circulação de veículos. 

Fundo do lote é a divisa oposta à frente. 

Profundidade do lote é a distância medida entre a frente e o fundo do lote - no caso 

de lotes irregulares ou daqueles que tenham divisas lindeiras a mais de um 

alinhamento, à frente, o fundo e a profundidade serão determinados de acordo com as 

normas baixadas pelo Executivo.  

Gleba - o terreno que não foi objeto de parcelamento aprovado ou regularizado e 

registrado em Cartório.  

Loteamento - subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de 

novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação dos já existentes.  
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Lote - considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões 

atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Plano Diretor ou Lei Municipal para a 

Zona em que se situe.  

Nivelamento - fixação da cota correspondente aos diversos pontos característicos da via 

urbana, a ser observada por todas as construções nos seus limites com o domínio público 

(alinhamento). 

Ordenamento do uso e ocupação do solo - processo de intervenção orientador de 

população e atividades num determinado sítio, com vistas e objetivos comuns de natureza 

econômica e social.  

Parcelamento - qualquer subdivisão do solo com ou sem abertura de logradouros 

públicos, que resulte na formação de novas unidades imobiliárias. 

Passeio ou calçada - parte do logradouro público reservado à circulação de pedestres. 

Pavimento ou andar - edificação ou conjunto de edificações cobertas ou descobertas 

situadas entre os planos de dois pisos sucessivos ou entre o do último piso e a cobertura.  

Pavimento térreo - é aquele definido pelo projeto e cujo piso estará compreendido entre 

as cotas de 1,50m (um metro e meio) acima ou abaixo do nível mediano da guia do 

logradouro público lindeiro.  

Quadra - é a porção do terreno parcelada e delimitada por vias de circulação. 

Recuo - são as distâncias entre as projeções horizontais dos perímetros externos das 

edificações e as testadas, equivalendo ao espaço livre com relação às divisas quando 

confrontado com logradouro público.  

Reforma - obra destinada a alterar edificações em parte essencial por supressão, 

acréscimo ou modificação da área construída. 

Remembramento - reagrupamento de lotes e/ou partes de lotes, resultando em nova 

distribuição, sob a forma de novos lotes, quando os lotes não pertencerem ao mesmo 

zoneamento, deverá ser submetido à análise da Comissão Permanente de Estudos e 

Revisão do Uso do Solo, para determinar em qual zoneamento o lote resultante 

pertencerá.  
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Reparos gerais - serviços executados em uma edificação, com a finalidade de melhorar 

seu aspecto de duração, sem modificar sua forma interna ou externa ou seus elementos 

essenciais. 

Retificação - alteração do leito natural ou talvegue de um curso d`água, sem alteração de 

direção de sua corrente. 

Reurbanização - processo pelo qual uma área urbanizada sofre modificações que 

substituam total ou parcialmente suas primitivas estruturas físicas e urbanísticas por 

novas estruturas. 

Subsolo - é aquele definido pelo projeto e cujo piso estará abaixo do plano do piso do 

pavimento térreo, sendo utilizado exclusivamente como área de estacionamento de 

veículos. 

Taxa de ocupação - é o fator pelo qual a área do lote deve ser multiplicada para se obter 

a máxima área de projeção horizontal da edificação. 

Unificação - agrupamento de glebas não parceladas, para a formação de novas glebas 

com maiores dimensões. 

Urbanização - processo de incorporação de áreas à malha urbana. 

Uso conforme - condição de uma ocupação ou aproveitamento de um lote, cujo uso 

adequa-se às características da zona e da via de circulação, em que se enquadra. 

Uso não conforme - condição de uma ocupação ou aproveitamento de um lote, cujo uso 

seja inadequado em relação às características da Zona e da via de circulação em que se 

enquadra. 

Uso misto - é a utilização do mesmo lote ou mesma edificação por mais de uma categoria 

de uso. 

Uso permissível - condição do uso implantado em determinada via de circulação de uma 

zona, aprovado pela Comissão Permanente de Estudos e Revisão de Uso do Solo do 

Município de Paulínia e sujeito a controle rígido, tendo para tanto, comprovado que sua 

instalação não apresenta riscos, nem tampouco desconforto. 
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Uso permitido - condição do uso implantada em determinada via de circulação de uma 

zona e que obedece aos critérios estabelecidos para ambas. Está sujeito a controle da 

Prefeitura Municipal.  

Uso proibido - condição do uso, que devido às características, não deva ser permitido 

sob nenhuma condição. 

Uso do solo - resultado de toda ação humana que implique em dominação ou apropriação 

de um espaço ou terreno. 

Via de circulação - é o espaço destinado à circulação de veículos ou pedestres. 
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ANEXO II: MAPA DO ZONEAMENTO
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ANEXO III: MAPA DA CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS
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ANEXO IV: PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO
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QUADRO 1: OCUPAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS LOTES SITUADOS EM  

VIAS EXPRESSA E VIA ARTERIAL 1, 2 e 3 
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ZR1 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL. 

6,00 - - 0,70 1,40 

Máximo 3 

pavimentos 

Máximo de 10,00m 

ZR2 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

6,00 - - 0,70 3,00 

H=LV+(2*RECUO)  

 (RV/RMV/CS1/ 

CS2/CS3/ 

CS4/CS5)  

Máximo de 45,00m 

ZR3 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

6,00 - - 0,75 3,00 

H=LV+RECUO  

(RV/RMV/CS1/ 

CS2/CS3/ 

CS4/CS5)  

Máximo de 40,00m 

ZUM1 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

6,00 - - 0,75 3,00 

H=LV+(2*RECUO)  

  (RV/RMV/CS1/ 

CS2/CS3/ 

CS4/CS5)  

Máximo de 55,00m 

ZUM2 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

6,00 - - 0,70 3,00 

H=LV+RECUO  

(RV/RMV/CS1/ 

CS2/CS3/ 

CS4/CS5)  

Máximo de 40,00m 

INDÚSTRIAS 6,00 2,00 3,00 0,70 1,40 
Máximo 2 

pavimentos 

ZUM3 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

6,00 - - 0,70 3,00 

H=LV+(2*RECUO)  

  (RV/RMV/CS1/ 

CS2/CS3/ 

CS4/CS5)  

Máximo de 45,00m 

INDÚSTRIAS 6,00 2,00 3,00 0,70 1,40 
Máximo 2 

pavimentos 

ZUM4 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

6,00 - - 0,70 3,00 

H=LV+RECUO 

 (RV/RMV/CS1/ 

CS2/CS3/ 

CS4/CS5)  

INDÚSTRIAS 6,00 2,00 3,00 0,70 1,40 
Máximo 2 

pavimentos 

ZE 

RESIDENCIAL 6,00 - - 0,50 1,00 Exige-se sistema de 

Tratamento do 

esgoto e águas 

Servidas 

COMERCIAL E/OU 

SERV. E ESPECIAL 
6,00 - - 0,20 0,40 

ZDI1 

TODOS USOS  

EXCETO 

RESIDENCIAL 

6,00 2,00 3,00 0,70 2,80 
No máximo 4 

Pavimentos 
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ZDI2 INDÚSTRIAS 8,00 5,00 8,00 0,60 1,00 
No máximo 4 

Pavimentos 

ZDI3 INDÚSTRIAS 15,00 10,00 15,00 0,60 1,00 
No máximo 4 

Pavimentos 

ZEA 
Vide Portaria Conjunta nº 01 de 06 de dezembro de 2012 entre a Prefeitura Municipal de Campinas, a 

Prefeitura Municipal de Paulínia e a Fundação José Pedro de Oliveira publicada no DOM de 11/12/2012. 

Legenda: H: altura máxima da Torre de Unidades autônomas; LV: largura da via pública frontal; RECUO: 

recuo da torre residencial à via. 

(1) Em RV, as edificações destinadas a portarias e guaritas poderão ter recuos zero do alinhamento, bem 

como vagas de estacionamento não edificadas. Torres destinadas exclusivamente a Edifício Garagem 

deverão respeitar recuo mínimo obrigatório da via, porém não computáveis para determinação de 

altura.  

(2) Para RV, RMP e CS.4, CS.5: em imóveis com testada para mais de uma via pública, deverá ser 

utilizado, no mínimo, 6,00 (seis) m para as demais testadas, desde que o acesso principal seja o 

endereço oficial do imóvel. A altura máxima para as torres de todo o empreendimento será obtida com 

base no recuo frontal adotado. 

(3) Quando as edificações estiverem localizadas em lotes com frente para vias públicas com largura 

superior a 30m (trinta metros), a largura (LV) será considerado igual a 30m (trinta metros). 

(4) Para altura máxima são desconsideradas torre de elevador e reservatório de água, caso haja. 
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QUADRO 2: OCUPAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS LOTES SITUADOS EM  

VIAS COLETORAS 
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ZR1 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

6,00 - - 0,70 1,40 

Máximo 3 

pavimentos 

Máximo de 10,00m 

ZR2 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

6,00 - - 0,70 3,00 

H=LV+(2*RECUO) 

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 45,00m 

ZR3 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

4,00 - - 0,70 3,00 

H=LV+RECUO  

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 40,00m 

ZUM1 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL. 

6,00 - - 0,75 3,00 

H=LV+(2*RECUO)  

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 55,00m 

ZUM2 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

4,00 - - 0,70 3,00 

H=LV+RECUO  

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 40,00m 

INDÚSTRIAS 4,00     0,70 1,40 
Máximo 2 

pavimentos 

ZUM3 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

4,00 - - 0,70 3,00 

H=LV+(2*RECUO)  

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 45,00m 

INDÚSTRIAS 4,00 - - 0,70 1,40 
Máximo 2 

pavimentos 

ZUM4 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

4,00 - - 0,70 3,00 
H=LV+RECUO 

(RV/RMV/CS4/CS5) 

INDÚSTRIAS 4,00 - - 0,70 1,40 
Máximo 2 

pavimentos 

ZE 

RESIDENCIAL 4,00 - - 0,50 1,00 
Exige-se sistema de 

Tratamento do 

esgoto e águas 

Servidas 

COMERCIAL 

E/OU  

SERVIÇOS E 

ESPECIAL 

4,00 - - 0,20 0,40 
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ZDI1 

TODOS USOS  

EXCETO 

RESIDENCIAL 

6,00 2,00 3,00 0,70 2,80 
No máximo 4 

Pavimentos 

ZDI2 INDÚSTRIAS 8,00 5,00 8,00 0,60 1,00 
No máximo 4 

Pavimentos 

ZDI3 INDÚSTRIAS 15,00 10,00 15,00 0,60 1,00 
No máximo 4 

Pavimentos 

ZEA 
Vide Portaria Conjunta nº01 de 06 de dezembro de 2012 entre a Prefeitura Municipal de Campinas, a 

Prefeitura Municipal de Paulínia e a Fundação José Pedro de Oliveira publicada no DOM de 11/12/2012. 

Legenda: H: altura máxima da Torre de Unidades autônomas; LV: largura da via pública frontal; RECUO: 

recuo da torre residencial à via. 

(5) Em RV, as edificações destinadas a portarias e guaritas poderão ter recuos zero do alinhamento, bem 

como vagas de estacionamento não edificadas. Torres destinadas exclusivamente a Edifício Garagem 

deverão respeitar recuo mínimo obrigatório da via, porém não computáveis para determinação de 

altura.  

(6) Para RV, RMP, CS.4 e CS.5: em imóveis com testada para mais de uma via pública, deverá ser 

utilizado, no mínimo, 6,00 (seis) m para as demais testadas, desde que o acesso principal seja o 

endereço oficial do imóvel. A altura máxima para as torres de todo o empreendimento será obtida com 

base no recuo frontal adotado. 

(7) Quando as edificações estiverem localizadas em lotes com frente para vias públicas com largura 

superior a 30m (trinta metros), a largura (LV) será considerado igual a 30m (trinta metros). 

(8) Para altura máxima são desconsideradas torre de elevador e reservatório de água, caso haja. 
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QUADRO 3: OCUPAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS LOTES SITUADOS EM  

VIAS LOCAIS 
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ZR1 

RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

E/OU  

SERVIÇOS 

6,00 - - 0,70 1,40 

Máximo 3 

pavimentos 

Máximo de 10,00m 

ZR2 

RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

E/OU 

SERVIÇOS 

6,00 - - 0,70 

*3,00 

RV/RMV/CS4/CS5 

*1,40 para demais 

usos 

H=LV+(2*RECUO)  

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 45,00m 

ZR3 

RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

E/OU 

SERVIÇOS 

4,00 - - 0,75 

*3,00 

RV/RMV/CS4/CS5 

*1,40 para demais 

usos 

H=LV+RECUO  

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 40,00m 

ZUM1 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU 

SERVIÇOS 

6,00 - - 0,75 

*3,00 

RV/RMV/CS4/CS5 

*1,40 para demais 

usos 

H=LV+(2*RECUO)  

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 55,00m 

ZUM2 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU 

SERVIÇOS 

4,00 - - 0,70 

*3,00 

RV/RMV/CS4/CS5 

*1,40 para demais 

usos 

H=LV+RECUO  

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 40,00m 

ZUM3 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU 

SERVIÇOS 

4,00 - - 0,70 

*3,00 

RV/RMV/CS4/CS5 

*1,40 para demais 

usos 

H=LV+(2*RECUO)  

(RV/RMV/CS4/CS5)  

Máximo de 45,00m 

ZUM4 

RESIDENCIAL, 

COMERCIAL 

E/OU 

SERVIÇOS 

4,00 - - 0,70 

*3,00 

RV/RMV/CS4/CS5 

*1,40 para demais 

usos 

H=LV+RECUO 

(RV/RMV/CS4/CS5) 

ZE 

RESIDENCIAL 4,00 1,50 - 0,50 1,00 Exige-se sistema de 

Tratamento do 

esgoto e águas 

Servidas 

COMERCIAL 

E/OU SERV. 
4,00 1,50 - 0,20 0,40 

ZDI1 

TODOS USOS  

EXCETO 

RESIDENCIAL 

6,00 2,00 3,00 0,70 2,80 
No máximo 4 

Pavimentos 

ZDI2 INDÚSTRIAS 8,00 5,00 8,00 0,60 1,00 
No máximo 4 

Pavimentos 

ZDI3 INDÚSTRIAS 15,00 10,00 15,00 0,60 1,00 
No máximo 4 

Pavimentos 

ZEA 
Vide Portaria Conjunta nº01 de 06 de dezembro de 2012 entre a Prefeitura Municipal de Campinas, a 

Prefeitura Municipal de Paulínia e a Fundação José Pedro de Oliveira publicada no DOM de 11/12/2012. 

Legenda: H: altura máxima da Torre de Unidades autônomas; LV: largura da via pública frontal; RECUO: 

recuo da torre residencial à via. 
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(9) Em RV, as edificações destinadas a portarias e guaritas poderão ter recuos zero do alinhamento, bem 

como vagas de estacionamento não edificadas. Torres destinadas exclusivamente a Edifício Garagem 

deverão respeitar recuo mínimo obrigatório da via, porém não computáveis para determinação de 

altura.  

(10) Para RV, RMP, CS.4 e CS.5: em imóveis com testada para mais de uma via pública, deverá ser 

utilizado, no mínimo, 6,00 (seis) m para as demais testadas, desde que o acesso principal seja o 

endereço oficial do imóvel. A altura máxima para as torres de todo o empreendimento será obtida com 

base no recuo frontal adotado. 

(11) Quando as edificações estiverem localizadas em lotes com frente para vias públicas com largura 

superior a 30m (trinta metros), a largura (LV) será considerada igual a 30m (trinta metros). 

(12) Para altura máxima são desconsideradas torre de elevador e reservatório de água, caso haja. 
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QUADRO 4: VAGAS PARA ESTACIONAMENTO 

CATEGORIA 

DE USO 

Nº MÍNIMO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DE 

AUTOMÓVEIS 

PÁTIO PARA 

CARGA E 

DESCARGA 

DE 

CAMINHÕES 

RU 

1 vaga por habitação, com área edificada até 150m².  

2 vagas área edificada maior de 150m², ambos fora da área do 

recuo frontal. 

- 

RV 

1,5 vagas por unidade habitacional (ZR3). 

2 vagas por unidade habitacional (demais zoneamentos). 

3 vagas por unidade habitacional para unidades privativas acima de 

150,00m². 

1 vaga por unidade habitacional de interesse social, flat, kitnet e 

Studio. 

- 

RMP/RMU 
Residencial vide R.U acima e para uso comércio/serviço conforme 

enquadramento UCS abaixo. 
- 

RH 

1 vaga para cada unidade de habitação (podendo ser adotado 

bolsões de estacionamento dentro do mesmo lote do 

empreendimento). 

- 

UCS1, UCS1a, 

UCS2, UCS.3,  

UCS.4,  

UCS.5, 

UCS.6a  e 

UCS 6b 

1 vaga para cada 75m² de área edificada. 

Obrigatório para 

estabelecimentos 

ou grupo de 

estabelecimentos 

localizados na 

mesma 

edificação 

ocupando área 

edificada 

superior a 100m². 

UCS7, UCS.8 
Estudos e dimensionamento pela Prefeitura Municipal, para cada 

caso específico. 
- 

I.1, I.1a, I.2, 

I.3 
1 vaga para cada 100m² de área edificada ou fração. 

Obrigatório para 

áreas edificadas 

superiores a 

1.000m² 

ESP.1, ESP.2, 

ESP.3, ESP.4. 

ESP.5 

Estudos e dimensionamento pela Prefeitura Municipal, para cada 

caso específico. 

Estudo e 

dimensionamento 

pela Prefeitura 

Municipal 
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QUADRO 5: COMPATIBILIZAÇÃO DOS USOS SEGUNDO AS ZONAS E A CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA 

ZONA 

CAT. 

USO 
RESIDENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAL ESPECIAL 

VIA R.U. R.V. RMP R.H. UCS.1 UCS.1a UCS.2 UCS.3 UCS.4 UCS.5 UCS.6.a UCS.6.b UCS.7 UCS.8 I.1 I.1a I.2 I.3 ESP.1 ESP.2 ESP.3 ESP.4 ESP.5 

ZR1 

EXP 

A1, 

A2, 

A3 

@   @ @ @ @  0  @  @   @   @  0 0 Ψ 

C 

L1 
@   @ 0 @       0   0   @  0 0 Ψ 

L2 @   @  0          0   0  0 0 Ψ 

ZR2 

EXP, 

A1, 

A2, 

A3 

@ 0 0 @ @ @ @  0  @  @ 0 0 @   0  0 0 Ψ 

C 

L1 
@ 0 0 @ @ @ 0      @ 0  0   @  0 0 Ψ 

L2 @ 0  @  0          0   0  0 0 Ψ 

ZR3 

EXP, 

A1, 

A2, 

A3 

@ 0 0 @ @ @ @  0  @  @ / 0 @   0  0 0 Ψ 

C 

L1 
@ 0 0 @ @ @ 0      @ / 0 0   @  0 0 Ψ 

L2 @ 0  @  0          0   0  0 0 Ψ 

ZUM1 

EXP, 

A1, 

A2, 

A3 

@ 0 0 @ @ @ @  @  @  @ / @ 0   0  0  Ψ 

C 

L1 
@ 0 0 @ 0 @       0 /  0   0  0  Ψ 

L2 @ 0 0 @ 0 @          0   0  0  Ψ 

ZUM2 

EXP, 

A1, 

A2, 

A3 

@ 0 0 @ @ @ @ 0 @  @  @ 0 @ @   0  0 0 Ψ 

C 

L1 
@ 0 0 @ @ @ 0 0 @  0  @ 0 0 @   @  0 0 Ψ 
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ZONA 

CAT. 

USO 
RESIDENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAL ESPECIAL 

VIA R.U. R.V. RMP R.H. UCS.1 UCS.1a UCS.2 UCS.3 UCS.4 UCS.5 UCS.6.a UCS.6.b UCS.7 UCS.8 I.1 I.1a I.2 I.3 ESP.1 ESP.2 ESP.3 ESP.4 ESP.5 

L2 @ 0 0 @ @ @ 0      0 /  0   0  0 0 Ψ 

ZUM3 

EXP, 

A1, 

A2, 

A3 

@ 0 0 @ @ @ @ 0 @  @  @ / @ @   @  0 0 Ψ 

C 

L1 
@ 0 0 @ @ @ 0 0 @  0  0 0 0 @   @  0 0 Ψ 

L2 @ 0 0 @ @ @          0   0  0 0 Ψ 

ZUM4 

EXP, 

A1, 

A2, 

A3 

@ 0 0 @ @ @ @ 0 @ 0 @  @  @ @   0 0 0  Ψ 

C 

L1 
@ 0 0 @ @ @ 0  @    0   @   @  0  Ψ 

L2 @ 0 0 @ @ @ 0         0   0  0  Ψ 

ZE todas 0               0     0  Ψ 

ZDI11 

EXP, 

A1, 

A2, 

A3 

    @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 @ @ @ 0 @ @ 0 0 Ψ 

C 

L1 
    @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 @ @ 0 0 @ @ 0 0 Ψ 

L2     @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 @ @ 0 0 @ @ 0 0 Ψ 

ZD12 todas     @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ 0 @ 0 0 Ψ 

ZD2 todas     @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ 0 @ 0 0 Ψ 

USO PERMITIDO: (@) – Conforme (0) – Permissível (a exclusivo critério da PMP) 

USO PROIBIDO: (  ) Não permitido sob nenhuma condição (/) Somente hotel. (Ψ) Somente à título precário. 

Para RMU: vide usos permitidos RU, Comércio e Serviço, I.1a.  

ZEA - Vide Portaria Conjunta nº 01 de 06 de dezembro de 2012 entre a Prefeitura Municipal de Campinas, a Prefeitura Municipal de Paulínia e a Fundação José Pedro 

de Oliveira publicada no DOM de 11/12/2012. 
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