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MINUTA DE LEI MUNICIPAL 

LEI COMPLEMENTAR Nº XXXX DE XX DE XXXXXXX DE 2022 

Institui o novo Plano Diretor do Município de Paulínia – PDM 

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- A presente lei institui o Plano Diretor do Município de Paulínia – PDM, 

fundamentada nos artigos 30, 182 e 183 da Constituição Federal, no Capítulo II da Lei 

nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, na Lei nº 13.089/2015 – Estatuto da Metrópole, e 

no artigo 8º, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Paulínia. 

Art. 2º- O PDM é o instrumento básico da política urbana do Município de Paulínia, com 

objetivo de ordenar o desenvolvimento físico da cidade, em atendimento às suas funções 

sociais, econômicas e administrativas, garantindo o bem-estar de seus habitantes e a 

conservação do meio ambiente histórico e cultural. 

Art. 3º- As transformações urbanas promovidas pelo poder público e pela iniciativa 

privada deverão obedecer aos objetivos, diretrizes, programas e metas estabelecidos por 

esta lei e pelas normas da legislação complementar. 

Parágrafo único – O s objetivos, diretrizes, programas e metas referidos devem ser 

aplicados em todo limite municipal, considerando todos os planos setoriais, normas e atos 

do Poder Público e dos agentes privados, a saber: 

I - Plano Plurianual (PPA); 

II- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 

III - Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
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IV - Código de Obras; 

V- Código de Posturas; 

VI - Código Tributário; 

VII - Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); 

VIII - Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; e 

IX - Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

Art. 4º- É parte integrante desta Lei: 

I - Anexo I: Mapa do Macrozoneamento; e 

II - Anexo II: Mapa do Sistema Municipal de Áreas Verdes. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 5º- Para fins desta lei, considera-se: 

I - Área de preservação permanente (APP) - é uma área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, conforme estabelece o 

Art. 3º, inciso II da Lei Federal nº 12.651/2012 – Código Florestal Brasileiro. 

II - Áreas protegidas – não necessariamente caracterizada como APP - áreas, cobertas ou 

não por vegetação nativa, que exercem função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico 

de fauna e flora, proteger o solo ou assegurar o bem-estar das populações humanas; 

III - Áreas verdes urbanas - espaços de uso público com predomínio de vegetação, 

preferencialmente nativa, natural ou recuperada, indisponíveis para construção 

imobiliária, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade 

ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, 

proteção de bens e manifestações culturais; 
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IV - Ciclofaixa - parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de bicicletas, 

delimitada por sinalização específica; 

V - Ciclovia - pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do 

tráfego comum; 

VI - Coeficiente de aproveitamento básico (CAB) - índice que multiplicado pela área total 

do lote resulta na área máxima de construção permitida, determinando o potencial 

construtivo do lote; 

VII - Coeficiente de aproveitamento máximo (CAMAX) - índice que multiplicado pela 

área total do lote resulta na área máxima de construção permitida, determinando o 

potencial construtivo do lote; 

VIII -  Coeficiente de aproveitamento mínimo (CAMIN) - índice que multiplicado pela 

área total do lote resulta na área mínima da construção de um lote, determinante para a 

incidência dos Instrumentos de Indução à Função Social da Propriedade; 

IX - Desmembramento - Subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com 

aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas 

vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já 

existentes; 

X - Equipamentos urbanos, sociais ou comunitários - são imóveis destinados a serviços 

públicos de uso coletivo, que integram as políticas públicas de diferentes setores, tais 

como educação, saúde, cultura, esporte, lazer e similares, voltados à efetivação e 

universalização de direitos sociais; 

XI - Estacionamento - espaço de parada para veículos automotores;  

XII - Habitação de interesse social (HIS) - é aquela destinada ao atendimento das famílias 

de baixa renda, com renda bruta mensal de acordo com a regulamentação estabelecida 

pelos programas de governo estadual e/ou federal, podendo ser de promoção pública ou 

privada; 
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XIII -  Infraestrutura urbana - são as instalações que contemplam equipamentos de 

abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, 

rede telefônica, gás canalizado, transporte e outros de interesse público; 

XIV - Instrumento urbanístico - é um conjunto de ações legalmente possibilitadas ao 

Poder Público para intervir nos processos urbanos e especialmente na produção do espaço 

da cidade, englobando seu direcionamento, controle e regulamentação; 

XV - Malha viária - é o conjunto de vias do município, classificadas e hierarquizadas de 

acordo com os padrões estabelecidos na Lei; 

XVI - Mobilidade - é a medida da capacidade de um indivíduo se locomover, utilizando‐

se tanto da infraestrutura instalada como dos meios de transporte à disposição; 

XVII - Paisagem urbana - maneira em que prédios, ruas, edifícios, veículos automotores, 

sinalizações de trânsito, além de elementos naturais se organizam dentro do perímetro 

urbano; 

XVIII - Passeio - parte da via em nível diferente da pista, reservada ao trânsito de 

pedestres (excepcionalmente aos ciclistas) e à implantação de mobiliário urbano, 

sinalização, vegetação e outros fins. 

XIX - Pavimentação - construção de um piso destinado à circulação, quadras de esporte, 

estacionamentos descobertos, dentre outros; 

XX - Regularização fundiária - é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação 

de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; 

XXI - Unidades de conservação - espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, 

com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a 

representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes 

populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, 

preservando o patrimônio biológico existente; 
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XXII - Urbanização - qualquer forma de parcelamento do solo que implique em 

loteamento, desmembramento, desdobro, unificação ou empreendimento em regime 

condominial; 

XXIII - Uso não residencial - compreende as atividades de comércio e serviços, 

industriais e institucionais; e 

XXIV - Uso residencial - destinado à habitação. 

Art. 6º- O Plano Diretor do Município de Paulínia deverá ser revisto em até 10 (dez) anos, 

a partir da data de publicação desta lei. 

TÍTULO II 

DA POLÍTICA URBANA 

Art. 7º- São princípios gerais, norteadores da Política Urbana e do Plano Diretor do 

Município de Paulínia: 

I - 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 das 

desigualdades sociais e socioespaciais, em prol de um desenvolvimento socioespacial; 

II -  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; 

III - 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 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 
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a política municipal concorra para a universalização dos serviços públicos, garantindo, a 

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; 

IV - 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. 

TÍTULO III 

DOS EIXOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

Art. 8º- Constituem-se como eixos de desenvolvimento municipal e da Política Urbana 

de Paulínia: 

I - Eixo I: Ordenamento e Gestão Territorial; 

II -  Eixo II: Desenvolvimento Socioespacial; e 

III - Eixo III: Diversificação Econômica. 

§1º- Cada eixo de desenvolvimento municipal é constituído por um conjunto de objetivos, 

diretrizes e ações que visam à efetivação das estratégias do planejamento municipal de 

Paulínia. 

§2º - As diretrizes mencionadas no parágrafo anterior recepcionam os objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas – ONU, 

em sua Agenda 2030. 

CAPÍTULO I 

DO EIXO I – ORDENAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 

Art. 9º- O Eixo I – Ordenamento e Gestão Territorial – tem como objetivo planejar 

adequadamente o uso e a ocupação do solo, orientando a expansão urbana e a produção 
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do espaço, em busca da integração das regiões, apoiando-se na gestão e na governança 

urbana estruturada e fortalecida pela participação popular. 

Art. 10-  Para este eixo, são recepcionados, sob a forma de diretrizes, os seguintes ODS: 

I - ODS 1 - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares;  

II -  ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

III - ODS 6 - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do 

saneamento para todos; 

IV - ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva 

e sustentável e fomentar a inovação;  

V - ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países; 

VI - ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis; 

VII - ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas a todos os níveis; e 

VIII - ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 

o desenvolvimento sustentável. 

Art. 11-  São ações para a consecução do objetivo definido para o Eixo I: 

I - 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; 

II -  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 tenha mudado, desde que haja concordância 
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de 75% (setenta e cinco por cento) dos lotes envolvidos, devendo passar obrigatoriamente 

pela avaliação do Comurb;  

III - 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; 

IV - 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; 

V - Garantir a realização de reuniões periódicas com o Conselho Municipal de 

Urbanismo – Comurb, conforme regimento interno a ser deliberado, constituído por 

representantes da sociedade civil e do Poder Público, fortalecendo a participação popular 

na gestão urbana do município; 

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

Esperança”, mediante a qualificação da rede viária, criando outros 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; 

VII - (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; 

VIII - 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; 
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IX - 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; 

X - 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; 

XI - Estabelecer elementos para que os municípios de Americana e Cosmópolis cumpram 

com suas obrigações legais, conforme delimitação administrativa; 

XII - 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 

problemática político-administrativa na tríplice fronteira (Paulínia, Americana e 

Cosmópolis); 

XIII - 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; 

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

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

regulamentação da OODC; 

XV - 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; 
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XVI - 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; 

XVII - Prever a implantação de Zona de Especial Interesse Social – ZEIS como 

instrumento de planejamento municipal, sinalizando no PDM a sua factibilidade, 

destacando, expressamente, a possibilidade de estas zonas especiais serem instituídas pelo 

Executivo municipal, a fim de atender a demanda habitacional existente no município, 

considerando a conceituação dos empreendimentos de interesse social; e 

XVIII - 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. 

CAPÍTULO II 

DO EIXO II – DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL 

Art. 12-  O Eixo II – Desenvolvimento Socioespacial – tem por objetivo garantir moradia 

digna a todos, com especial atenção à população de baixa renda, primando pelo acesso 

universal aos serviços públicos e aos equipamentos sociais, e atuando para a redução das 

irregularidades (urbanísticas e fundiárias) e dos assentamentos em áreas de risco.  

Art. 13-  Para este eixo, são recepcionados, sob a forma de diretrizes, os seguintes ODS: 

I - ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

II -  ODS 6 - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do 

saneamento para todos;  

III -  ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para 

todos; 

IV - ODS 11 - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis;  



 

      11 

V - ODS 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus 

impactos;  

VI - ODS 14 - Conservar e usar de forma sustentável os recursos hídricos para o 

desenvolvimento sustentável; 

VII - ODS 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e 

reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade; e 

VIII - ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas a todos os níveis. 

Art. 14-  São ações para a consecução do objetivo definido para o Eixo II: 

I - 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; 

II - 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; 

III - 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; 

IV - 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; 
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V - 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; 

VI - 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); e 

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

em prol da integração urbana, estabelecendo como diretrizes:  

a - Instalar comércio e serviços próximos 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; 

b - Obrigar que as áreas públicas oriundas do parcelamento sejam convertidas em 

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

c - 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. 

CAPÍTULO III 

DO EIXO III – DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA 

Art. 15-  O Eixo III – Diversificação Econômica – tem por objetivo estimular a oferta de 

áreas comerciais e de serviços, visando promover o desenvolvimento dos bairros, a partir 

da formação de centralidades, considerando a infraestrutura, a densidade, e o tipo de uso, 

de modo a atrair estabelecimentos econômicos em espaços diversificados da cidade. 

Art. 16-  Para este eixo, são recepcionados, sob a forma de diretrizes, os seguintes ODS: 

I - ODS 2 - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e 

promover a agricultura sustentável; 

II - ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para 

todos; 
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III - ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego 

pleno e produtivo e o trabalho digno para todos; 

IV - ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva 

e sustentável e fomentar a inovação;  

V - ODS 10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países; 

VI - ODS 11- Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis; 

VII - ODS 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis; e 

VIII - ODS 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 

o desenvolvimento sustentável. 

Art. 17-  São ações para a consecução do objetivo definido para o Eixo III:  

I - 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; 

II - 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; 

III - 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 Parque Brasil 

500, Santa Terezinha, Santa Cecília, Vila Bressani e Morumbi), atendendo à população 

residente em Paulínia e nos municípios vizinhos; 

IV - 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; e 
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V - 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. 

TÍTULO IV 

DA PRODUÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Art. 18-  O ordenamento territorial de Paulínia orienta a produção do espaço urbano do 

município e das áreas de conservação, adotando como unidades de planejamento: 

I - Macrozoneamento; 

II - Sistema Municipal de Áreas Verdes;  

III - Sistema Municipal de Estruturação Viária; e 

IV - Zoneamento.  

§1º - O Sistema Municipal de Estruturação Viária será implantado pelo Plano Municipal 

de Mobilidade Urbana. 

§2º - O Zoneamento, enquanto unidade de planejamento complementar ao novo PDM, 

será regulamentado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.  

CAPÍTULO I 

DO MACROZONEAMENTO 

Art. 19-  Fica instituído o Macrozoneamento Municipal, o qual compreende a totalidade 

do território municipal. 

Art. 20-  Cumpre ao Macrozoneamento Municipal orientar o desenvolvimento da cidade 

e o planejamento das políticas públicas, definindo a distribuição espacial das áreas 

destinadas aos usos urbanos, industriais de alto impacto e áreas de expansão. 
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Parágrafo único – A definição da distribuição espacial se dá a partir da percepção das 

características tendenciais de ocupação, das vocações identificadas na localidade e de 

condicionantes ambientais, técnicas e legais, apoiando-se nos princípios e objetivos da 

Política Urbana de Paulínia. 

Art. 21-  O território do município passa a ser dividido em Macrozonas, delimitadas no 

Anexo I – Mapa Macrozoneamento, organizadas em:  

I – Macrozona de Consolidação Urbana (MCU); 

II – Macrozona de Desenvolvimento Industrial (MDI); e 

III – Macrozona de Expansão Urbana (MEU). 

§ 1º- O parcelamento do solo pode ocorrer em todo o território municipal, sendo vedado 

em situações de riscos não mitigáveis ou em zonas de proteção ambiental, conforme 

especificidades de cada caso e em conformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

§ 2º- Qualquer alteração na delimitação estabelecida no Anexo I – Mapa do 

Macrozoneamento deverá ser objeto de lei específica, precedida de manifestação do 

Conselho Municipal de Urbanismo – Comurb e da Secretaria Municipal de Planejamento 

e Controle Urbano. 

SEÇÃO I  

MACROZONA DE CONSOLIDAÇÃO URBANA (MCU) 

Art. 22-  A MCU compreende a maior parte do território municipal, assumindo uma 

natureza heterogênea, onde diferentes níveis de infraestrutura urbana, graus de 

adensamento e variedade nos usos do solo são observados.  

Parágrafo único - Os instrumentos, medidas e parâmetros urbanísticos de uso e ocupação 

do solo da MCU serão tratados pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de Paulínia, a qual 

regulamentará as zonas de uso e ocupação do solo que integram esta Macrozona. 

Art. 23-  Ficam estabelecidos como objetivos e funções sociais para a MCU: 

I - 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 
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calçadas e ciclovias, de modo a incentivar o usufruto do espaço público e a apropriação 

da cidade por parte da população; 

II - 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; 

III - Instituir um modelo de governança dos territórios conurbados mediado pela 

cooperação intermunicipal, respeitando as responsabilidades e competências legais de 

cada município, conforme a divisa territorial e administrativa dos mesmos; 

IV - Regulamentar a implantação dos condomínios fechados, loteamentos de acesso 

controlado / loteamentos fechados, estabelecendo critérios de parcelamento, uso e 

ocupação do solo que fomentem a integração dos espaços públicos e privados, reforçando 

a primazia dos primeiros;  

V - Otimizar a distribuição dos equipamentos públicos, evitando a concentração dos 

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

cidade; 

VI - Conter os assentamentos irregulares em áreas suscetíveis a alagamento e ampliar a 

infraestrutura pública de drenagem urbana; 

VII - 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; e 

VIII - 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). 
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SEÇÃO II  

MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (MDI) 

Art. 24-  A MDI compreende o polo petroquímico de Paulínia e áreas adjacentes, com 

predominância de indústrias. Além da porção consolidada, abrange porções territoriais 

aptas à expansão do setor industrial.  

Parágrafo Único - Os instrumentos, medidas e parâmetros urbanísticos de uso e ocupação 

do solo da MDI serão tratados pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de Paulínia, a qual 

regulamentará as zonas de uso e ocupação do solo que integram esta Macrozona. 

Art. 25-  Ficam determinados como objetivos e funções sociais almejados para a MDI: 

I - 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; 

II - Fiscalizar o uso do solo, coibindo usos incompatíveis ao industrial; 

III - Assegurar a preservação dos recursos naturais, compatibilizando o desenvolvimento 

econômico com a conservação ambiental, seguindo os preceitos do desenvolvimento 

sustentável; 

IV - Investir em melhoramentos e ampliação da malha viária, otimizando a conectividade 

territorial e atendendo às demandas da indústria para os serviços abastecimento da 

mesma; 

V - 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; e 

VI - 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. 
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SEÇÃO III 

MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA (MEU) 

Art. 26-  Compreende a faixa territorial situada na extremidade nordeste, localizada entre 

os Córregos Meia Lua e Ponte Funda. 

Art. 27-  Ficam determinados como objetivos e funções sociais almejados para a MEU: 

I - Reestruturar 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 – conforme dispõe o 

Plano Municipal de Mobilidade; 

II - 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); 

III - Estimular o desenvolvimento de novas centralidades, aptas ao atendimento da 

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

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

equipamentos públicos, distribuindo-os equitativamente, e garantindo acesso integral aos 

serviços básicos a toda a população residente na macrorregião; e 

V - 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. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES 

Art. 28-  Estrutura-se o Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas a fim preservar o 

meio ambiente (natural e construído) e a qualificar os espaços públicos, criando lugares 

de sociabilidade, promovendo o direito à cidade. 

Art. 29-  Compõem o Sistema Municipal de Áreas Verdes: 

I- Parques urbanos; 
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II - Praças Públicas; 

III - Equipamentos de Esporte e Lazer; 

IV - Áreas de Interesse Ambiental; 

V - Áreas com alta susceptibilidade de inundação; e 

VI - Áreas verdes originárias do parcelamento do solo. 

§1º – As áreas com alta susceptibilidade de inundação consideram a Carta de 

suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações – Paulínia, elaborado 

pelo SBG/CPRM – Serviço Geológico do Brasil/Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais, em 2018, na escala 1:25.000. 

§2º - É parte integrante desta Lei o Anexo II – Mapa do Sistema Municipal de Áreas 

Verdes. 

Art. 30-  Constituem os objetivos do Sistema Municipal de Áreas Verdes: 

I - Ampliar, qualificar e recuperar áreas verdes públicas; 

II - Assegurar áreas de lazer à população, fomentando a apropriação do espaço público, 

atendendo ao pressuposto do desenvolvimento socioespacial; 

III - Estimular a ampliação das áreas verdes e dos espaços públicos de convivência, 

mediante o estabelecimento de parâmetros urbanísticos ambientais; 

IV - 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; 

V - Articular a implantação de áreas verdes nas regiões alagadiças, aumentando a 

permeabilidade do solo e, desse modo, contribuindo com a drenagem urbana; 

VI - Garantir a distribuição equitativa das áreas verdes urbanas; e 

VII - Instrumentalizar a gestão pública de Paulínia para tomada de decisões relativas à 

manutenção e qualificação das áreas verdes preexistentes, assim como das futuras. 

Art. 31-  Ficam determinadas como diretrizes para o Sistema Municipal de Áreas Verdes: 
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I - Integrar as áreas de vegetação significativa e criar conectividade; 

II - Adotar mecanismos de compensação ambiental para aquisição de imóveis destinados 

à implantação de áreas verdes públicas e para ampliação de espaços permeáveis; 

III - Orientar a disposição das áreas verdes resultantes do parcelamento do solo urbano, 

condicionando a sua implantação ao usufruto público; 

IV - Articular as áreas verdes urbanas através de caminhos de pedestres e ciclovias, 

estabelecendo eixos de conectividade verde; 

V - Priorizar a arborização urbana e o uso de espécies nativas que sejam favoráveis ao 

microclima e à fauna local; 

VI - Promover o levantamento quantitativo das áreas verdes urbanas, adicionando os 

dados ao sistema de informações municipais; 

VII - Implementar a gestão participativa dos Parques urbanos; 

VIII - Compatibilizar a proteção e a recuperação das áreas verdes com o desenvolvimento 

socioespacial e com as atividades econômicas. 

TÍTULO V 

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

Art. 32-  Para a promoção do planejamento, controle e gestão do desenvolvimento 

municipal, o Poder Executivo de Paulínia poderá adotar instrumentos de Política Urbana 

que forem necessários, de acordo com as diretrizes da Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da 

Cidade: 

I – Instrumentos de indução à função social da propriedade:  

a – Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios – PEUC; 

b – IPTU progressivo no tempo; 

c – Zona Especial de Interesse Social; 

d – Alienação de imóvel público/Concessão de direito real de uso (CDRU). 
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II – Instrumentos de Gestão Urbana: 

a – Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; 

b – Sistema de Informações Municipais – SIM; 

c – Direito de Preempção. 

III – Instrumentos de Financiamento da Política Urbana: 

a – Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC. 

IV – Instrumentos para a Gestão da Democracia da Cidade: 

a – Conselho Municipal Urbano – Comurb; 

b – Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

§1º - Os instrumentos da política urbana recepcionados pelo Plano Diretor Municipal de 

Paulínia deverão ser regulamentados por legislação específica. 

§2º - Caberá, à legislação complementar, a previsão de parâmetros que possibilitem a 

aplicação dos instrumentos urbanísticos nas zonas definidas pela Lei de Uso e Ocupação 

do Solo de Paulínia. 

SEÇÃO I  

INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Art. 33-  O Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios – PEUC é o 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). 

Parágrafo único – Este instrumento será aplicável aos imóveis localizados na Macrozona 

de Consolidação Urbana – MCU, definida por esta lei, devendo ser regulamentado por 

legislação específica, a qual deverá prever: 
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I – Critérios para definição de áreas não edificadas, subutilizadas e de imóveis não 

utilizados; e 

II – Procedimentos administrativos para notificação dos proprietários, em consonância 

com o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). 

Art. 34-  O 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). 

Parágrafo único – Este instrumento será aplicável aos imóveis localizados na Macrozona 

de Consolidação Urbana – MCU, definida por esta lei, devendo ser regulamentado por 

legislação específica, a qual deverá prever: 

I – Majoração da alíquota do IPTU pelo prazo de cinco anos consecutivos, respeitada a 

alíquota máxima de quinze por cento; e 

II – Critérios para isenções e anistias, se necessário. 

Art. 35-  Ficam estabelecidas as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS como espaços 

vazios e ociosos de propriedade pública ou privada que, mediante legislação específica, 

as quais deverão ser demarcadas 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. 

§1º - A demarcação das ZEIS voltadas para a implementação de Programas de Habitação 

de Interesse Social (HIS) tem como objetivos: 

I – Aumentar a oferta de moradia para as famílias de baixa renda; 

II – Atender ao déficit habitacional existente no município de Paulínia; 

III – Combater os fenômenos de segregação socioespacial e o desenvolvimento 

desordenado das periferias e assentamentos precários;  

IV – Induzir o repovoamento das áreas centrais ociosas e vazias para a HIS, otimizando 

a infraestrutura urbana existente; e 

V – Promover o acesso ao solo urbano. 
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§2º - Para os efeitos de regulamentação deste instrumento, ficam estabelecidos como 

critérios definidores de 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 acordo com a 

regulamentação estabelecida pelos programas de governo estadual e/ou federal. 

Art. 36-  A demarcação das ZEIS deverá ser oficializada por lei municipal, podendo ser 

provocada por agentes da administração pública ou da sociedade civil, a saber: 

I – Secretaria Municipal de Planejamento e Controle; 

II – Secretaria Municipal de Habitação; 

III – Conselho Municipal Urbano – Comurb;  

IV – Cooperativas e Associações Habitacionais; 

V – Entidades representativas de moradores de áreas passíveis de delimitação como ZEIS, 

desde que dotadas de personalidade jurídica; e 

VI – Proprietários de áreas passíveis de delimitação como ZEIS.  

Art. 37-  Os pedidos de delimitação de ZEIS deverão vir acompanhados de planos 

urbanísticos que serão apreciados pelo Comurb, cabendo a este Conselho a aprovação da 

proposta, que deverá considerar: 

I – A situação e a localização da área; 

II – Condição de infraestrutura;  

III – Topografia; 

IV – Aspectos ambientais; e 

V – Viabilidade financeira e condições de obtenção de recurso para a implantação de 

projetos de HIS. 

§1º - Fica vedada a seleção de ZEIS nos casos: 

I – Terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações; 
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II – Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, salvo se 

previamente saneados; 

III – 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; e 

IV – Nas áreas contaminadas no subsolo ou lençol freático por infiltrações químicas que 

causem dano à saúde. 

§2º - 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. 

§3º - 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. 

§4º - As Zonas Especiais de Interesse Social deverão ser aplicadas, prioritariamente, na 

Macrozona de Consolidação Urbana. 

Art. 38-  Fica prevista a aplicação da alienação de imóveis públicos incidindo na 

transferência da propriedade de um bem público dominical, mediante remuneração, ou 

não, bem como a Concessão do Direito Real de Uso (CDRU) que recai sobre a utilização 

de um bem, sem intervir na propriedade.  

Parágrafo único – 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. 

SEÇÃO II 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA 

Art. 39-  Adota-se o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), compreendendo o 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. 
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§1º - 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. 

§2º - 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 a 

substitua. 

Art. 40-  Fica instituída a criação de um Sistema de Informações Municipais (SIM), a ser 

regulamentado por legislação específica, a fim de incorporar um banco de dados que 

reúna informações cartográficas georreferenciadas, assim como os principais indicadores 

municipais.  

Art. 41-  O Direito de Preempção é o instrumento que garante a preferência concedida ao 

Poder Público municipal para a aquisição de imóvel urbano que seja objeto de alienação 

onerosa entre particulares.  

§1º - 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 instrumento indicado no caput, 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. 

§2º - Caberá a utilização do Direito de Preempção quando o Poder Público necessitar de 

áreas para: 

I – Regularização Fundiária; 

II – Execução de Programas e Projetos de Habitação de Interesse Social; 

III – Constituição de reserva fundiária; 

IV – Ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V – Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI – Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
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VII – Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; e 

VIII – Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.  

SEÇÃO III 

FINANCIAMENTO DA POLÍTICA URBANA 

Art. 42-  Fica recepcionado o instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir – 

OODC, como concessão emitida pelo Município para a edificação acima do Coeficiente 

de Aproveitamento Básico (CAB), mediante contrapartida financeira, cabendo a 

regulamentação do referido instrumento através de Lei Municipal.  

Parágrafo único – Cumprirá, à legislação municipal específica, a delimitação dos 

procedimentos administrativos, bem como a fórmula para o cálculo e a aplicação da 

OODC, levando em consideração o que estabelece a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 

Paulínia.  

SEÇÃO IV 

GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 

Art. 43-  Caberá ao Conselho Municipal Urbano – Comurb, disciplinado pela Lei 

Municipal nº 4.148/2022 e alterações posteriores, a proposição e o acompanhamento das 

diretrizes para a formulação e implementação da Política Urbana de Paulínia. 

Art. 44-  Fica prevista a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano-

FMDU, a ser regulamentado por Lei Municipal específica, a qual deverá indicar a origem 

e os critérios para a aplicação dos recursos financeiros do referido fundo.  

Parágrafo único – O FMDU deverá 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. 
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TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 45-  Qualquer proposta de alteração dos dispositivos desta lei deverá ser avaliada 

pelos técnicos do Município e pela população mediante audiência pública e reunião com 

o Comurb, garantindo a ampla participação da população. 

Art. 46-  Ficam revogadas expressamente as disposições legais em contrário, em especial 

a Lei nº 2.852/2006, que institui o Plano Diretor Municipal de Paulínia. 

Art. 47-  Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data da sua publicação, devendo 

ser revista em 10 (dez) anos ou na ocorrência de fatores que alterem significativamente a 

dinâmica de desenvolvimento do Município, devendo ser garantido o processo 

participativo. 

 

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

 

 

____________________________ 

Ednilson Cazellato 

Prefeito Municipal
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