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TÍTULO I 
DOS FUNDAMENTOS DO PLANO DIRETOR 

 
Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

Art. 1º Em atendimento ao disposto na Constituição da República Federativa do            
Brasil (artigo 182, § 1º) e no Estatuto da Cidade (Lei Federal No 10.257/2001 -               

Capítulos II e III) e do Título VI, Capítulo I, da Lei Orgânica do Município de Jundiaí,                 
fica aprovado, nos termos desta Lei Complementar, o Plano Diretor do Município de             

Jundiaí.  

 
Art. 2º O Plano Diretor, abrangendo a totalidade do território municipal, constitui-se            

no instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do Município de           
Jundiaí e é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o            

plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as           

diretrizes e as prioridades nele contidas.  
 

Art. 3º O Plano Diretor instituído por esta Lei Complementar deverá, a contar de sua               
publicação, ser completamente revisto, no máximo, a cada 10 (dez) anos, estando            

seus planos e instrumentos sujeitos a atualização em até 05 (cinco) anos. 

 
Capítulo II 

DOS PRINCÍPIOS  
 

Art. 4º São princípios fundamentais que norteiam o Plano Diretor de Jundiaí: 

I. o desenvolvimento sustentável; 
II. a função social da Cidade; 

III. a função social da propriedade; 
IV. equidade e inclusão social;  

V. a participação popular e a gestão democrática das políticas de 

desenvolvimento urbano. 
 



 

Art. 5º O desenvolvimento sustentável é essencial para atender às necessidades do            

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às           
suas próprias necessidades. 

 
Art. 6º As funções sociais da Cidade são definidas como o direito à terra urbana, à                

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos           

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 
 

Art. 7º A propriedade cumpre sua função social quando, respeitadas as funções            
sociais da cidade, for utilizada para: 

I. habitação; 

II. atividades econômicas, geradoras de emprego e renda; 
III. proteção do meio ambiente, e  

IV. preservação do patrimônio histórico e cultural. 
 

Art. 8º A equidade e inclusão social consiste na redução das desigualdades            

existentes no território municipal, diminuindo as vulnerabilidades econômicas,        
sociais e ambientais. 

 
Art. 9º A participação popular e a gestão democrática das políticas de            

desenvolvimento urbano consiste na inclusão de todos os segmentos da sociedade           

civil em processos de planejamento e gestão da cidade no que tange às discussões              
sobre investimentos públicos, realização de planos de desenvolvimento urbano e          

rural.  
 

Capítulo III 
DAS DIRETRIZES 

 
Art. 10. São diretrizes que norteiam o Plano Diretor de Jundiaí: 

I. cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade; 

II. justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização, com a            

recuperação e transferência para a coletividade da valorização imobiliária         
decorrente da ação do Poder Público; 

III. o direito à moradia digna; 



 

IV. promoção do desenvolvimento socioeconômico, com geração de emprego e         

renda; 
V. promoção do desenvolvimento e da multifuncionalidade rural com o apoio e           

fortalecimento de atividades sustentáveis compatíveis com a preservação e         
conservação ambiental; 

VI. aplicação de mecanismos efetivos para proteção das áreas de interesse          

socioambientais com fiscalização do uso e ocupação; 
VII. preservação de recursos naturais, especialmente os recursos hídricos; 

VIII. promoção de inclusão social e redução das desigualdades socioespaciais; 
IX. incentivo à produção de Habitação de Interesse Social, de equipamentos          

sociais e culturais e à proteção e ampliação de áreas livres e verdes; 

X. preservação e qualificação do patrimônio histórico-cultural; e 
XI. promoção de processos participativos de controle social do planejamento e          

gestão municipal. 
TÍTULO II 

DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 
 

Capítulo I 
DO MACROZONEAMENTO 

 
Art. 11. O macrozoneamento fixa as regras fundamentais de ordenamento do           

território municipal, de forma a assegurar a função social da propriedade, o equilíbrio             
ambiental e a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. 

§ 1º  Fica o Município dividido nas seguintes macrozonas: 
I. Macrozona de Desenvolvimento Rural – MDR; 

II. Macrozona de Desenvolvimento Urbano – MDU; e  

III. Macrozona de Proteção Ambiental – MPA.  
§ 2º A delimitação das macrozonas está contida no Mapa do           

Macrozoneamento - Anexo II. 
 

Art. 12. A Macrozona de Desenvolvimento Rural é caracterizada por: 

I. concentração de atividades  agrícolas; 
II. predomínio de vias locais não pavimentadas; 

III. ocupações dispersas; 



 

IV. estar inserida dentro da bacia hidrográfica dos Rios Jundiaí Mirim e Capivari;  

V. a existência de Núcleos Residenciais Rurais; 
VI. presença de chácaras e sítios de recreio; 

VII. presença de loteamentos de médio e alto padrão; e 
VIII. presença de condomínios fechados de alto padrão. 

Parágrafo Único. Os Núcleos Residenciais Rurais são pequenos        

assentamentos localizados dentro da Macrozona de Desenvolvimento Rural, de         
maneira esparsa no território, cuja ocupação é predominantemente residencial,         

com vias públicas pavimentadas e com a presença de pequenos          
estabelecimentos comerciais e oferta de serviços públicos, como escolas e          

unidades hospitalares.  

 
 

Art. 13. São objetivos da Macrozona de Desenvolvimento Rural: 
I. manter e incentivar a produção agrícola; 

II. impedir a ocupação das áreas ambientalmente frágeis; 

III. promover a regularização fundiária dos núcleos residenciais rurais; 
IV. incentivar o manejo sustentável do solo para fins de proteção e recuperação            

hídrica;  
V. recuperar as áreas ambientais; e 

VI. incentivar a multifuncionalidade do território rural. 
Parágrafo único. A ação estratégica prevista para os núcleos residenciais          
rurais será a prévia elaboração de diagnósticos específicos, a fim de prover            

subsídios para projetos de regularização fundiária e recuperação ambiental. 
 

Art. 14. A Macrozona de Desenvolvimento Urbano é caracterizada por: 

I. abranger a porção central do Município, próximo da linha férrea, a porção            
centro-leste, próximo ao Município de Várzea Paulista, e a porção noroeste,           

próximo ao Município de Itupeva; 
II. uso diversificado do solo, com predominância de uso residencial; 

III. presença de assentamentos precários e loteamento irregulares; 

IV. presença de setores de risco de inundação e movimentos de massa; 
V. concentração de serviços e equipamentos na região central; 



 

VI. alto adensamento populacional na região central da macrozona, com         

ocupações dispersas nas áreas de transição com a Macrozonas de          
Desenvolvimento Rural e a Macrozona de Proteção Ambiental; e 

VII. abrigar de remanescentes florestais dos biomas Cerrado e Mata Atlântica; e 
VIII. presença de atividades logísticas e industriais, concentradas nos eixos         

rodoviários do Município. 

 
Art. 15. São objetivos da Macrozona de Desenvolvimento Urbano: 

I. direcionar a ocupação do território, respeitando os limites para adensamento          
e parcelamento do solo dispostos nesta lei; 

II. garantir múltiplos usos do território; 

III. garantir acesso à terra urbana e à moradia digna; 
IV. ampliar o acesso a  serviços e equipamentos públicos; 

V. qualificar o território com infraestrutura adequada; 
VI. promover a preservação de remanescentes de vegetação nativa; 

VII. incentivar a utilização de áreas vazias inseridas em setores dotados de           

infraestrutura e serviços urbanos adequados; 
VIII. promover a ocupação urbana de áreas no eixo oeste; e 

IX. incentivar atividades industriais, logísticas e comerciais nos eixos        
logísticos-rodoviários. 

 
Art. 16. A Macrozona de Proteção Ambiental é caracterizada por: 

I. compreender parte da Serra do Japi, Serra do Guaxinduva, Guaxatuba e           

Cristais, situadas nas APAs Cabreúva, Cajamar e Jundiaí e parte da Serra            
do Japi tombada pelo CONDEPHAAT através da Resolução 11, de 08 de            

março de 1983.  

II. abranger Unidade de Conservação de Proteção Integral, REBIO - Reserva          
Biológica da Serra do Japi e sua área de amortecimento; 

III. conter parte da área de manancial do Município;  
IV. abrigar remanescentes vegetais da Mata Atlântica; 

V. uso residencial predominantemente de alto padrão e de baixa densidade,          

disperso dentro do perímetro tombado pelo CONDEPHAAT; 



 

VI. uso residencial predominantemente de alto padrão e de baixa densidade,          

disperso na área de amortecimento da Reserva Biológica da Serra do Japi e             
áreas envoltórias; e 

VII. existência de programas ecoturísticos desenvolvidos pelo Município de        
Jundiaí e pelo setor privado no perímetro tombado pelo CONDEPHAAT. 

 

Art. 17. São objetivos da Macrozona de Proteção Ambiental: 
I. promover a manutenção da qualidade ambiental e diversidade biológica;  

II. proteger e conservar os recursos naturais e paisagísticos; 
III. compatibilizar as ocupações existentes com a preservação ambiental,        

visando o uso sustentável;  

IV. promover programas de ecoturismo compatíveis com as características        
ambientais desta macrozona; e 

V. promover programas de educação ambiental. 
 

Capítulo II 
DO ZONEAMENTO 

 

Art. 18. O zoneamento municipal consiste na subdivisão das macrozonas, segundo           
suas características específicas, em zonas, às quais correspondem diferentes         

diretrizes e parâmetros de uso e ocupação do solo. 

Parágrafo Único. A delimitação das zonas está contida no Mapa de           
Zoneamento - Anexo III. 

 
Seção I 

Da Macrozona de Desenvolvimento Rural 
 

Art. 19. A Macrozona de Desenvolvimento Rural é composta unicamente pela Zona            

de Uso Rural Sustentável - ZURS. 
 

Art. 20.  A Zona de Uso Rural Sustentável é caracterizada:  

I. pela presença de  atividades  agrícolas; 
II. pela ocupação residencial de baixa densidade e esparsa no território; 

III. pela presença de chácaras de recreio; 



 

IV. pela presença de áreas de interesse turístico, como hotéis-fazenda e          

pousadas; 
V. por conter áreas de proteção de mananciais das bacias dos rios Capivari e             

Jundiaí Mirim; e 
VI. por conter remanescentes de vegetação nativa. 

 

Art. 21. São objetivos da Zona de Uso Rural Sustentável: 
I. estimular as práticas sustentáveis de manejo do solo e a agroecologia; 

II. coibir o parcelamento do solo com características urbanas, na forma da           
legislação federal pertinente; 

III. promover a exploração de turismo rural;  

IV. a recuperação das Áreas de Proteção Permanente (APP) e a recuperação           
do solo; e 

V. conservar os remanescentes de vegetação nativa. 
 

Seção II 
Da Macrozona de Desenvolvimento Urbano 

 

Art. 22. Fica a Macrozona de Desenvolvimento Urbano dividida nas seguintes           
zonas: 

I. Zona de Atividade Logística e Industrial - ZALI; 

II. Zona de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental - ZCQUA; 
III. Zona de Estruturação e Qualificação Urbana I - ZEQUI; 

IV. Zona de Estruturação e Qualificação Urbana II - ZEQU II; 
V. Zona de Estruturação e Qualificação Urbana III - ZEQU III; 

VI. Zona de Expansão Urbana - ZEU; 

VII. Zona Periurbana - ZP; 
VIII. Zona Predominantemente Residencial - ZPR; 

IX. Zona de Urbanização Consolidada - ZUC; 
X. Zona de Uso Diversificado - ZUD; 

XI. Zona Aeroportuária - ZA. 

 
Art. 23. A Zona de Atividade Logística e Industrial é caracterizada: 

I. pela presença de indústrias e galpões logísticos; 



 

II. por estar localizada próxima aos eixos rodoviários principais, que cortam o           

Município no sentido norte e sul, e no sentido leste e oeste; e 
III. por abrigar atividades que geram algum nível de incomodidade e impacto           

ambiental. 
 

Art. 24. São objetivos da Zona de Atividade Logística e Industrial: 

I. atrair a instalação de indústrias diversificadas; 
II. vedar o uso residencial; 

III. dotar o território da infraestrutura logística e de mobilidade necessárias para           
a otimização da atividade industrial e escoamento da produção 

IV. promover o desenvolvimento econômico do Município; e 

V. mitigar impactos ambientais gerados pela atividade industrial. 
 

Art. 25. A Zona de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental é caracterizada: 
I. por compreender a área de transição entre a MDU e a MPA; 

II. pela sua relevância para proteção dos recursos naturais e da paisagem; 

III. por abrigar porcentagem significativa de remanescentes vegetais da Mata         
Atlântica; 

IV. pela localização de nascentes e cursos d’água importantes para a produção           
de água e para o abastecimento público da região; e 

V. pelo predomínio do uso residencial, com baixa densidade construtiva e          

populacional. 
 

Art. 26. São objetivos da Zona de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental: 
I. promover a proteção dos recursos naturais e da paisagem; 

II. controlar o avanço da mancha urbana sobre  os recursos da MPA; 

III. limitar o adensamento populacional; 
IV. proibir o parcelamento do solo; e 

V. incentivar e promover programas e projetos de recuperação ambiental. 
 

Art. 27. A Zona de Estruturação e Qualificação Urbana I é caracterizada: 

I. pela predominância de uso residencial; 
II. pela presença de  conjuntos habitacionais; 

III. pela presença do assentamento precário denominado Favela do Varjão; 



 

IV. pela ausência de infraestrutura e equipamentos públicos; 

V. por apresentar grandes vazios urbanos; 
VI. por ser cortada pelo Rio Jundiaí; e 

VII. pela presença de áreas suscetíveis à inundação. 
 

Art. 28. São objetivos da Zona de Estruturação e Qualificação Urbana I: 

I. promover a qualificação do território; 
II. implementar sistemas de infra-estrutura, serviços urbanos e equipamentos        

sociais; 
III. incentivar a ocupação de forma ordenada; 

IV. realizar obras de drenagem urbana; 

V. proteger as áreas de interesse para a produção de água, como o Rio Jundiaí              
e suas margens; 

VI. garantir acesso à moradia para a população de baixa renda; e 
VII. promover a regularização fundiária nos termos definidos em lei. 

 

Art. 29. A Zona de Estruturação e Qualificação Urbana II é caracterizada: 
I. pela alta densidade populacional e construtiva; 

II. pelo uso predominantemente residencial; 
III. pela presença dos assentamentos precários dos bairros São Camilo e          

Jardim Tamoios; 

IV. pela presença de setores de risco de movimentação de massa; 
V. por ocupações irregulares em encostas, topo e base de morros; e 

VI. por estar localizada próxima à centralidades, com boa oferta de serviços e            
equipamentos públicos. 

 

Art. 30. São Objetivos da Zona de Estruturação e Qualificação Urbana II: 
I. promover a requalificação do território; 

II. realizar mapeamento de moradias em situação de risco; 
III. garantir acesso à moradia digna para a população que se encontre em            

situação de risco iminente 

IV. elaborar estudos e projetos para redução de riscos de desastres; 
V. realizar projetos de urbanização dos assentamentos precários; 



 

VI. reduzir a vulnerabilidade socioambiental sob a qual se encontram as          

pessoas que residem nessa zona; e 
VII. promover a regularização fundiária nos termos definidos em lei. 

 
Art. 31. A Zona de Estruturação e Qualificação Urbana III é caracterizada: 

I. pela predominância do uso residencial; 

II. pela presença de vazios urbanos; 
III. pela falta de equipamentos públicos; 

IV. pela média densidade populacional e construtiva; e 
V. pela diversidade de tipologias residenciais. 

 

Art. 32. São objetivos da Zona de Estruturação e Qualificação Urbana III: 
I. incentivar o adensamento; 

II. complementar e/ou implantar equipamentos públicos e infraestrutura; 
III. incentivar a diversificação de usos do solo; e 

IV. garantir a mobilidade e a integração viária com as demais regiões do            

município. 
 

Art. 33. A Zona de Expansão Urbana é caracterizada: 
I. pelo uso predominantemente residencial; 

II. pelo aumento gradativo da densidade habitacional; 

III. pela presença de lotes e glebas vazias; 
IV. pela ocupação dispersa e fragmentada; e 

V. pela carência de  infraestrutura urbana e serviços públicos. 
 

Art. 34. São objetivos da Zona de Expansão Urbana: 

I. direcionar a ocupação e incentivar o adensamento; 
II. incentivar o desenvolvimento de novas centralidades urbanas; 

III. estabelecer condições de uso multifuncional do solo; e 
IV. otimizar a utilização da malha urbana e da infraestrutura instalada como           

for.ma de evitar a rarefação do processo de urbanização. 

 
Art. 35. A Zona Periurbana é caracterizada:  

I. por compreender a área de transição entre a MDU e a MDR; 



 

II. pela presença de ocupações urbanas dispersas no território; 

III. pela baixa densidade populacional; 
IV. pelo uso predominantemente residencial; 

V. por compatibilizar o uso residencial com a atividade agrícola; e 
VI. por apresentar relevância para a conservação ambiental e para a proteção           

de recursos hídricos. 

 
Art. 36. São objetivos da Zona Periurbana:  

I. conter a pressão sobre os recursos naturais presentes na MDR; 
II. proibir o parcelamento do solo; 

III. promover a proteção de áreas ambientalmente frágeis dentro do perímetro          

urbano do Município; e 
IV. incentivar o uso sustentável do solo, e a realização de atividades de baixo             

impacto ambiental. 
 

Art. 37. A Zona Predominantemente Residencial é caracterizada: 

I. por compreender áreas de uso residencial;  
II. pela presença de residências unifamiliares e multifamiliares; 

III. por apresentar  baixa e média densidade; e 
IV. pela presença significativa de áreas com cobertura vegetal. 

 

Art. 38. São objetivos da Zona Predominantemente Residencial: 
I. garantir a oferta de infraestrutura e serviços públicos nas áreas que se            

encontram consolidadas dentro da zona; 
II. desestimular o adensamento e a verticalização; 

III. inibir a retenção especulativa dos imóveis urbanos; 

IV. compatibilizar usos não residenciais que sejam complementares ao uso         
residencial, como comércio e serviços; e 

V. incentivar a preservação de áreas vegetadas. 
 

Art. 39. A Zona de Urbanização Consolidada é caracterizada: 

I. pelo uso do solo misto e diversificado; 
II. pela alta densidade populacional; 

III. pela presença de poucos vazios urbanos; 



 

IV. pela existência de imóveis tombados, que apresentam interesse histórico e          

cultural; 
V. pelo alto-médio padrão construtivo; e 

VI. pela disponibilidade de infraestrutura urbana e equipamentos públicos. 
 

Art. 40. São objetivos da Zona de Urbanização Consolidada: 

I. incentivar a diversificação econômica; 
II. fomentar a geração de emprego e renda;  

III. preservar o patrimônio histórico e cultural do Município; 
IV. permitir o adensamento onde este for possível; e 

V. fazer cumprir a função social da propriedade, através da destinação de usos            

para imóveis e terrenos vazios, ociosos ou subutilizados. 
  

Art. 41. A Zona de Uso Diversificado é caracterizada:  
I. pela coexistência de uso residencial, comercial e industrial de baixa          

incomodidade; 

II. pela média densidade construtiva e populacional; 
III. por abrigar remanescentes de vegetação nativa; e 

IV. pela existência de grandes vazios urbanos. 
 

Art. 42. São objetivos da Zona de Uso Diversificado:  

I. estabelecer condições para o uso multifuncional do solo; 
II. permitir o adensamento;  

III. incentivar a diversificação econômica;  
IV. incentivar o desenvolvimento regional, através da instalação de indústrias e          

estabelecimentos comerciais ao longo dos eixos rodoviários; e 

V. promover a ocupação de vazios urbanos. 
 

Art. 43. A Zona Aeroportuária é caracterizada: 
I. por compreender a área do Aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro e           

seu entorno; e 

II. pela presença de galpões logísticos. 
 

Art. 44. São objetivos da Zona Aeroportuária: 



 

I. garantir uma área mínima de segurança para pousos e decolagens; 

II. vetar o uso residencial; 
III. conter o adensamento populacional; e 

IV. proibir a verticalização. 
 

Seção III  
 Da Macrozona de Proteção Ambiental 

 

Art. 45. Fica a Macrozona de Proteção Ambiental dividida nas seguintes zonas: 
I. Zona de Preservação Ambiental  - ZPA; e 

II. Zona de Amortecimento e Manejo Sustentável - ZAMS. 

 
Art. 46. A Zona Preservação Ambiental é caracterizada: 

I. por compreender parte da Serra do Japi, Serra do Guaxinduva, Guaxatuba e            
Cristais, situadas nas APAs Cabreúva, Cajamar e Jundiaí tombada pelo          

CONDEPHAAT; 

II. por abranger Unidade de Conservação de Proteção Integral, REBIO -          
Reserva Biológica da Serra do Japi e sua àrea de amortecimento; 

III. por abrigar remanescentes vegetais da Mata Atlântica; 
IV. pelo uso residencial predominantemente de alto padrão e baixa densidade          

disperso no território; e  

V. existência de programas ecoturísticos desenvolvidos pelo Município de        
Jundiaí e pelo setor privado. 

 
Art. 47. São objetivos da Zona de Preservação Ambiental: 

I. preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a           

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, e proteger o solo 
II. impedir a supressão ou a exploração da vegetação nativa;  

III. coibir a implantação de novos empreendimentos residenciais, comerciais,        
industriais, de pastagem, lavoura, exploração mineral ou de qualquer outra          

atividade incompatível com a preservação ambiental; 

IV. promover programas ecoturísticos compatíveis com as características       
ambientais; e 

V. promover programas de educação ambiental.  



 

 

Art. 48. A Zona de Amortecimento e Manejo Sustentável é caracterizada:  
I. por compreender parte da Serra do Japi, Serra do Guaxinduva, Guaxatuba e            

Cristais, situadas nas APAs Cabreúva, Cajamar e Jundiaí; 
II. por conter parte da área de manancial do Município de Jundiaí; 

III. por abrigar remanescentes vegetais da Mata Atlântica; e 

IV. pelo residencial predominantemente de alto padrão e de baixa densidade          
disperso no território.  

 
Art. 49. São objetivos da Zona de Amortecimento e Manejo Sustentável: 

I. mitigar os impactos negativos das atividades desenvolvidas nas áreas         

envoltórias da Serra do Japi tombada pelo CONDEPHAAT e no território           
inserido na ZAMS;  

II. coibir o desenvolvimento de atividades de significativo impacto ambiental;  
III. conservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a           

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e             

assegurar atividades socioeconômicas compatíveis com a manutenção e        
recuperação dos serviços ambientais por elas prestados; 

IV. impedir a expansão dos núcleos residenciais existentes; 
V. promover programas ecoturísticos compatíveis com as características       

ambientais; e 

VI. promover programas de educação ambiental.  
 

Seção IV  
Do Zoneamento Especial 

 

Art. 50. As Zonas Especiais correspondem a recortes territoriais com características           
singulares que carecem de intervenções ou restrições especiais, classificando-se         

em: 
I. Zona Especial de Interesse Social - ZEIS; 

II. Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM; e 

III. Zona Especial de Interesse Histórico e Cultural - ZEIHC. 
 

 



 

Subseção I  
 Das ZEIS 

 

Art. 51. As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS se destinam, prioritariamente,             
à regularização fundiária, requalificação urbanística e socioambiental e produção de          

Habitação de Interesse Social (HIS) e de Habitação de Mercado Popular. As ZEIS se              

dividem em ZEIS 1 e ZEIS 2. 
 

Art. 52. Para efeitos desta lei, considera-se: 
I. Habitação de Interesse Social: é aquela destinada ao atendimento         

habitacional das famílias de baixa renda, podendo ser de promoção pública           

ou privada, tendo no máximo um sanitário e uma vaga de garagem por             
unidade habitacional. Classificam-se em dois tipos:  

a) HIS 1: destinada a famílias com renda familiar mensal de até 2 salários             
mínimos; 

b) HIS 2: destinada a famílias com renda familiar mensal entre 2 e 4             

salários mínimos. 
II. Habitação de Mercado Popular: é aquela destinada ao atendimento         

habitacional de famílias cuja renda mensal seja superior a 4 salários           
mínimos e inferior a 8 salários mínimos, produzida pelo mercado imobiliário           

com, no máximo, 1 (um) sanitário e 1 (uma) vaga de garagem por unidade              

habitacional. 
 

Art. 53. As ZEIS I são áreas ocupadas predominantemente por população de baixa             
renda, abrangendo favelas, loteamentos irregulares e empreendimentos       

habitacionais de interesse social, em que haja interesse público em promover           

recuperação urbanístico-ambiental, regularização fundiária ou produção de       
Habitação de Interesse Social - HIS. 

 
Art. 54. As ZEIS II são constituídas por áreas não edificadas ou subutilizadas,             

destinadas à produção de Habitação de Interesse Social - HIS e Habitação de             

Mercado Popular - HMP. 



 

Parágrafo único. Nas ZEIS II será exigido que, no mínimo, 65% do terreno             

seja reservado para produção de HIS, permitindo-se a produção de HMP na            
fração restante.  

 

Subseção II  
Das ZEPAM 

 

Art. 55. As Zonas Especiais de Proteção Ambiental são porções do território do             

destinadas à proteção do patrimônio ambiental, que têm como principais atributos           
remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado, entre outros, que prestam relevantes           

serviços ambientais, entre os quais a conservação da biodiversidade, controle de           

processos erosivos e de inundação, e a produção de água. 
 

 
Subseção IV 
Das ZEIHC 

 

Art. 56. As Zonas Especiais de Interesse Histórico e Cultural são caracterizadas por             

situar-se no entorno de bens tombados, elementos naturais ou construídos          
integrantes da paisagem da cidade e referenciais para sua população, sujeitando-se           

a restrições urbanísticas específicas. 

 
Seção V  

Do Corredor de Desenvolvimento Econômico 
 

Art. 57. O Corredor de Desenvolvimento corresponde aos lotes lindeiros às Vias de             

Desenvolvimento Regional, e ao entorno da Zona de Atividade Logística-Industrial,          
sendo destinado à implantação de plantas industriais e atividades empresariais que,           

por sua natureza, gerem tráfego pesado ou intenso e de atendimento à demanda de              
atividades necessárias para o desenvolvimento econômico do município.  

 

Art. 58. O Corredor de Desenvolvimento Econômico tem como objetivos mínimos           
orientar as políticas públicas no sentido de: 



 

I. abrigar atividades e empreendimentos que fortaleçam e promovam a base          

econômica regional. 
II. incentivar a instalação de empreendimentos de grande porte e de baixo           

impacto ambiental; 
III. revitalizar a economia local; e 

IV. promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

 
Art. 59. Os limites do Corredor de que trata o “caput” abrange os territórios inseridos               

num perímetro de 1 quilômetro às margens das Vias de Desenvolvimento Regional,            
constantes no Mapa de Hierarquia Viária Municipal - Anexo VI desta Lei,            

aplicando-se exclusivamente na Macrozona de Desenvolvimento Urbano,       

excetuando-se às zonas Residencial, de Controle e Qualificação Urbano e Ambiental           
e Periurbana. 

 
Art. 60. Os usos e ocupações no Corredor de Desenvolvimento Econômico devem            

observar os requisitos do artigo 104 à 112 desta lei e ao disposto na Lei Municipal                

de Uso e Ocupação do Solo.  
 

TÍTULO III 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

 
Art. 61. Os instrumentos de política urbana serão utilizados para a efetivação dos             
princípios, diretrizes e objetivos deste Plano Diretor. 

 
Art. 62. São instrumentos da política urbana do Município de Jundiaí: 

I. parcelamento, edificação e uso compulsórios; 

II. transferência do Direito de Construir; 
III. direito de preempção; 

IV. outorga onerosa do direito de construir; e 
V. estudo de impacto de vizinhança; 

 

 
 

 



 

Capítulo I 
Do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios - PEUC 

 

Art. 63. Os imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados são sujeitos ao             
parcelamento, edificação e utilização compulsórios, nos termos do artigo 182 da           

Constituição Federal e dos artigos 5º e 6º da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto               

da Cidade, e de acordo com critérios e procedimentos definidos em legislação            
específica.  

 
Art. 64. O instrumento de parcelamento, edificação e utilização compulsórios será           

aplicado nas seguintes zonas da Macrozona de Desenvolvimento Urbano: 

I. Zona de Estruturação e Qualificação I; 
II. Zona de Estruturação e Qualificação III; 

III. Zona de Expansão Urbana; 
IV. Zona de Urbanização Consolidada; e  

V. Zona de Uso Diversificado. 

 
Art. 65. Para efeitos desta Lei, consideram-se: 

I. não edificados os imóveis com área: 
a) superior a 400m² (quatrocentos metros quadrados), com coeficiente de         

aproveitamento utilizado igual a 0 (zero), nas Zonas de Qualificação e           

Estruturação Urbana I e III; 
b) superior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), com         

coeficiente de aproveitamento utilizado igual a 0 (zero) na Zona de           
Expansão Urbana; 

c) superior a 150m² (cento e cinquenta metros quadrados), com coeficiente          

de aproveitamento utilizados igual a 0 (zero) na Zona Urbanização          
Consolidada; e 

d) superior a 800m² (oitocentos metros quadrados), com coeficiente de         
aproveitamento utilizado igual a 0 (zero) na Zona de Uso Diversificado. 

II. subutilizados os imóveis que não alcançarem o coeficiente de         

aproveitamento mínimo definido nesta Lei, conforme consta no Anexo 4 -           
Quadro 1. 



 

III. não utilizados os imóveis com coeficiente de aproveitamento utilizado igual          

ou superior ao coeficiente de aproveitamento mínimo, definido no Anexo 4 -            
Quadro 1, desocupado por mais de 2 (dois) anos ininterruptos. 

 
Art. 66. Para aplicação do instrumento do parcelamento, edificação ou utilização           

compulsórios o Poder Público Municipal deverá expedir notificação acompanhada de          

laudo técnico que ateste a situação do imóvel como não edificado, subutilizado ou             
não utilizado. 

§ 1º O laudo técnico, a ser elaborado por servidor do Poder Público Municipal              
de Jundiaí ou terceirizado, na forma da lei, será embasado em vistoria técnica. 

§ 2º A notificação de que trata o caput, deste artigo, deverá ser averbada na               

matrícula do imovél no Cartório de Registro de Imóveis, e far-se-á da seguinte             
forma: 

I. por servidor do Poder Público Municipal, ao proprietário do imóvel ou,           
no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de            

gerência geral ou administração; 

II. por carta registrada com aviso de recebimento quando o proprietário          
for residente ou tiver sua sede fora do território do Município; ou 

III. por edital, quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação           
na forma prevista pelos incisos I e II, deste parágrafo. 

 

Art. 67. Os prazos para que seja cumprida a obrigação de parcelar ou edificar serão               
os seguintes: 

I. 1 (um) ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto na              
Poder Público Municipal de Jundiaí; e 

II. 2 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do              

empreendimento. 
Parágrafo único. Em empreendimentos de grande porte, em caráter         

excepcional, poderá ser prevista a conclusão em etapas das obras planejadas,           
assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como         

um todo. 

 



 

Art. 68. Os proprietários dos imóveis não utilizados deverão ser notificados pelo            

Poder Público Municipal e terão prazo máximo de 1 (um) ano, a contar do              
recebimento da notificação, para ocupá-los. 

 
Art. 69. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à               

data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou          

utilização previstas nesta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos. 
 

Art. 70. Uma vez promovido, pelo proprietário, o adequado aproveitamento do           
imóvel na conformidade do que dispõe esta lei, caberá ao Poder Público Municipal             

efetuar o cancelamento da averbação tratada no parágrafo 2º do artigo 66. 

 
Seção I 

Do IPTU Progressivo no Tempo e  
Da Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública 

 
Art. 71. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos no             
capítulo anterior, o Poder Público Municipal procederá à aplicação do Imposto sobre            

a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo, mediante a            
majoração da alíquota pelo prazo de até 5 (cinco) anos consecutivos. 

 

Art. 72. A aplicação do IPTU progressivo no tempo ocorrerá por meio da duplicação              
anual e progressiva da alíquota de IPTU incidente sobre o imóvel, para lançamento             

no exercício fiscal do ano subsequente. 
§ 1º A alíquota majorada limitar-se-á a 15% do valor venal do imóvel. 

§ 2º Após 5 anos de majoração, será mantida a cobrança do Imposto pela              

alíquota majorada até que se cumpra a obrigação de parcelar, edificar, utilizar            
o imóvel ou que ocorra a sua desapropriação. 

§ 3º É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou benefícios            
fiscais relativos ao IPTU Progressivo de que trata esta lei. 

§ 4º Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar            

o imóvel, ocorrerá o lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas            
previstas nesta Lei no exercício seguinte. 

 



 

Art. 73. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no               

Tempo sem que os proprietários dos imóveis tenham cumprido a obrigação de            
parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso, o Poder Público Municipal poderá            

proceder à desapropriação desses imóveis com pagamento em títulos da dívida           
pública. 

§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação do Senado Federal e              

serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e             
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, nos            

termos do art. 8º da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.  
§ 2º O valor real da indenização refletirá o valor da base de cálculo do IPTU,                

descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo          

Poder Público Municipal na área onde o mesmo se localiza, após a            
notificação prevista no artigo 66, desta Lei, e não computará expectativas de            

ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 
 

Art. 74. O Poder Público Municipal fica obrigado a proceder ao adequado            

aproveitamento do imóvel, nos termos desta Lei, no prazo de 5 anos da             
incorporação do imóvel ao seu patrimônio, por meio do competente registro. 

 
Seção II 

Do Consórcio Imobiliário 
 

Art. 75. O Poder Público Municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida             

pela obrigação de que trata o art. 63 desta Lei, a requerimento deste, a utilização de                
consórcio imobiliário. 

Parágrafo Único. Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização         

de planos de urbanização ou edificação, por meio do qual o proprietário            
transfere ao Poder Público Municipal seu imóvel e, após a realização das obras             

recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou        
edificadas. 

 

Art. 76. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será             
correspondente ao valor do imóvel, antes da execução das obras. 

 



 

Art. 77. O valor real da indenização deverá refletir o valor da base de cálculo do                

Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, descontado o montante incorporado em           
função das obras realizadas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público Municipal,           

na área onde o mesmo se localiza, excluindo do seu cálculo expectativas de ganhos,              
lucros cessantes e juros compensatórios. 

 

Art. 78. Os consórcios imobiliários deverão ser formalizados por meio de termos de             
responsabilidade, pactuados entre o proprietário do imóvel urbano e a          

Municipalidade, visando à garantia da execução das obras do empreendimento, bem           
como das obras de uso público.  

 

Art. 79. A proposta de consórcio imobiliário não suspende os prazos estipulados no             
artigo 67, devendo o Poder Público Municipal expedir regulamento sobre outros           

procedimentos acerca da aceitação das propostas e viabilização de ajustes 
 

Capítulo II 
Da Transferência do Direito de Construir 

 
Art. 80. O proprietário de imóvel, público ou privado, poderá exercer em outro local,              
passível de receber o potencial construtivo, ou alienar, total ou parcialmente, o            

potencial construtivo utilizado no próprio lote, mediante autorização prévia do Poder           

Público Municipal.  
 

Art. 81. A transferência do direito de construir poderá ocorrer quando o imóvel for              
considerado necessário para os seguintes fins: 

I. implantação de equipamentos urbanos e de interesse público; 

II. preservação, quando o imóvel for de interesse histórico, ambiental,         
paisagístico, social ou cultural; e  

III. servir à regularização fundiária e habitação de interesse social.  
 

Art. 82. São áreas passíveis de transferência do potencial construtivo, imóveis           

localizados na na Zona de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental, pertencente            
à Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MDU). 

 



 

Art. 83. São áreas passíveis de recebimento do potencial construtivo, imóveis           

localizados nas demais zonas da Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MDU),          
preferencialmente na Zona de Expansão Urbana e com exceção da Zona           

Periurbana.  
 

Art. 84. O Poder Público Municipal deverá criar e manter cadastro de proprietários             

interessados em transferir o direito de construir de seus imóveis, de modo a poder              
informar aos empreendedores interessados na sua aquisição.  

Parágrafo Único. O impacto da transferência do direito de construir deverá ser            
monitorado permanentemente pelo Poder Público Municipal, que tornará        

públicos, anualmente, os relatórios dos monitoramentos realizados.  

 
Art. 85. Lei municipal específica regulamentará os critérios de utilização deste           

instrumento, incluindo o cálculo de potencial construtivo, respeitando-se as diretrizes          
estabelecidas por esse capítulo. 

 

 
Capítulo III 

Do Direito de Preempção 
 
Art. 86. O Poder Público Municipal poderá exercer o direito de preempção, nos             

termos dos artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade,                
para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares           

sempre que necessitar de áreas para cumprir os objetivos deste Plano Diretor. 
 

Art. 87. O direito de preempção será aplicado apenas na Macrozona de            

Desenvolvimento Urbano. 
 

Art. 88. Serão definidos em lei específica os imóveis ou áreas que estarão sujeitos à               
incidência do direito de preempção. 

 

Art. 89. O direito de preempção será exercido em todos os imóveis delimitados             
como ZEIS 2. 

 



 

Art. 90. O Poder Público Municipal deverá notificar o proprietário do imóvel            

localizado em área delimitada para o exercício do direito de preempção, dentro do             
prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência da lei que a delimitou. 

 
Art. 91. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público             

Municipal necessitar de áreas para:  

I. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;  
II. regularização fundiária;  

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 ou áreas verdes;  
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. 

 

Art. 92. Os imóveis sujeitos ao direito de preempção, quando colocados à venda,             
deverão ser obrigatoriamente oferecidos ao Poder Público Municipal, que terá          

preferência para aquisição, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de              
promulgação desta Lei, independentemente do número de alienações referentes ao          

imóvel. 

Parágrafo Único. O direito de preempção poderá ser renovado a partir de 1             
(um) ano, após o decurso do prazo inicial de vigência. 

 
Art. 93. Os proprietários dos imóveis localizados em áreas de aplicação do direito de              

preempção, deverão notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o Poder             

Público Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste, por escrito, seu             
interesse em comprá-lo. 

§ 1º A notificação de intenção de venda do imóvel deve ser apresentada com              
os seguintes documentos: 

I. proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na        

aquisição do imóvel, na qual constarão preço, condições de         
pagamento e prazo de validade; 



 

II. endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras          

comunicações; 
III. certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo Cartório           

de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente; 
IV. declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não            

incidem quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de           

natureza real, tributária ou pessoal reipersecutória. 
§ 2º O Poder Público Municipal fará publicar, em órgão oficial de imprensa e,              

pelo menos, em um jornal local ou regional de grande circulação, edital de             
aviso da notificação recebida e da intenção de aquisição do imóvel nas            

condições da proposta apresentada. 

§ 3º A manifestação de interesse do Poder Público Municipal na aquisição do             
imóvel deverá conter a destinação futura do bem a ser adquirido, vinculada ao             

cumprimento dos objetivos deste Plano Diretor. 
 

Art. 94. Terminado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação do Poder Público              

Municipal, é facultado ao proprietário alienar onerosamente o seu imóvel a terceiro            
interessado em adquiri-lo nas condições da proposta apresentada sem prejuízo do           

direito do Poder Público Municipal exercer a preferência em face de outras            
propostas de aquisições onerosas futuras dentro do prazo legal de vigência do            

direito de preempção. 

 
Art. 95. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao              

órgão competente do Poder Público Municipal cópia do instrumento particular ou           
público de alienação do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias após sua              

assinatura. 

 
Art. 96. Concretizada a venda do imóvel a terceiro com descumprimento ao disposto             

nesta Lei sobre a aplicação do instrumento do direito de preempção, o Poder Público              
Municipal promoverá as medidas judiciais cabíveis para: 

I. anular a comercialização do imóvel efetuada em condições diversas da          

proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado; e 



 

II. imitir-se na posse do imóvel sujeito ao direito de preempção que tenha sido             

alienado a terceiros apesar da manifestação de interesse do Poder Público           
Municipal em exercer o direito de preferência. 

Parágrafo único. Em caso de anulação da venda do imóvel efetuada pelo            
proprietário, o Poder Público Municipal poderá adquiri-lo pelo valor da base de            

cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for             

inferior àquele. 
 

Capítulo IV 
Da Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 
Art. 97. Entende-se como Outorga Onerosa do Direito de Construir a faculdade            
concedida ao proprietário de imóvel, para que este, mediante contrapartida ao Poder            

Público Municipal, possa construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico,          
até o limite estabelecido pelo Coeficiente de Aproveitamento Máximo determinado          

nesta Lei Complementar. 

§ 1º A Outorga Onerosa do Direito de Construir será realizada conforme o             
disposto nos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de                  

2.001 - Estatuto da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos             
definidos em legislação específica. 

§ 2º A concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir será estudada             

pelo Conselho Municipal de Políticas Territoriais - CMPT, que emitirá parecer           
que subsidiará a decisão do Executivo caso se verifique a possibilidade de            

impacto não suportável pela infraestrutura, com justificativas técnicas, e         
prevalecerá o interesse público. 

 

Art. 98. Poderá ser permitida a utilização do coeficiente máximo, sem contrapartida            
financeira na produção de Habitação de Interesse Social e de equipamentos           

públicos. 
 

Art. 99. As áreas passíveis de outorga onerosa são aquelas compreendidas na: 

I. Zona de Estruturação e Qualificação Urbana I; 
II. Zona de Estruturação e Qualificação Urbana III; 

III. Zona de Expansão Urbana; 



 

IV. Zona Predominantemente Residencial; 

V. Zona de Urbanização Consolidada; e 
VI. Zona de Uso Diversificado. 

 
Art. 100. O impacto da Outorga Onerosa do Direito de Construir deverá ser             

controlado permanentemente pelo Poder Público Municipal, que deverá emitir e          

tornar público relatórios anuais de monitoramento do uso do instrumento. 
 

Art. 101. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de              
construir serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial-         

FMDT e deverão ser utilizados na implementação da Política Municipal de Habitação            

ou ao critério do CMPT. 
 

Art. 102. Os procedimentos para aplicação da Outorga Onerosa do Direito de            
Construir, bem como a taxa relativa a serviços administrativos, deverão ser fixados            

por regulamentação específica. 

 
Art. 103. A Lei Municipal Específica estabelecerá ainda as condições a serem            

observadas para a Outorga Onerosa do Direito de Construir, determinando no           
mínimo: 

I. a fórmula de cálculo da cobrança; 

II. os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 
III. a contrapartida do beneficiário; 

IV. os procedimentos administrativos necessários; 
V. valores diferenciados segundo os interesses de adensamento, altura e uso; 

VI. regulamentação da forma de lançamento dos valores devidos referentes ao          

não cumprimento dos prazos descritos no artigo 175 desta Lei Complementar. 
 

Capítulo V 
Do Estudo de Impacto de Vizinhança 

 
Art. 104. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) será solicitado nos            
procedimentos de licenciamento urbanístico, com base no art. 36, 37 e 38 da Lei              



 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade -, e alterações                

posteriores.  
 

Art. 105. O EIV consiste em estudo prévio dos impactos relativos a aspectos             
urbanísticos de empreendimentos ou de atividades públicas ou privadas. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação do EIV, considera-se vizinhança a           

região direta ou indiretamente atingida pelo empreendimento, incidindo        
preferencialmente na Macrozona de Desenvolvimento Urbano - MDU. 

 
Art. 106. O EIV tem por objetivo identificar e avaliar previamente os impactos             

urbanísticos, positivos e negativos, decorrentes da implantação de        

empreendimentos ou atividades em determinada área de influência, definindo         
medidas mitigadoras e compensatórias para minimizar os impactos negativos. 

 
Art. 107. A apresentação do EIV deverá atender à seguinte estrutura básica: 

I. definição de objetivos, caracterização e justificativas do empreendimento        

ou das atividades propostas, relação e compatibilidade com as políticas          
setoriais, os planos e os programas governamentais; 

II. caracterização e diagnóstico da área de influência do empreendimento ou          
das atividades antes de sua implantação, considerando o conteúdo previsto          

no artigo 108 deste capítulo e outros descritos no Termo de Referência -             

TR; 
III. identificação e avaliação de impactos urbanísticos, considerando o        

conteúdo previsto no artigo 108 deste capítulo e descritos no Termo de            
Referência - TR; e 

IV. proposição de soluções, definição de medidas mitigadoras ou        

compensatórias cabíveis, com a justificativa e a descrição dos efeitos          
esperados, aplicados, preferencialmente, na correspondente região de       

planejamento. 
§ 1º Poderá ser estabelecido programa de monitoramento de impactos e           

medidas para sua solução, em razão da peculiaridade do empreendimento ou           

das atividades analisadas. 
§ 2º O EIV será apresentado sob a forma de relatório (RIV), o qual terá               

linguagem acessível à comunidade em geral, devendo ser acompanhado de          



 

instrumentos como maquete eletrônica, simulações e demais meios        

necessários à adequada compreensão de seu conteúdo, bem como à          
verificação dos reflexos do empreendimento na vizinhança, considerados seus         

impactos negativos e positivos. 
 

Art. 108. A elaboração do EIV deverá considerar os seguintes conteúdos: 

I. estrutura urbana, observando os aspectos relativos: 
a) à paisagem urbana; 

b) à estruturação e à mobilidade urbana, no que se refere à configuração             
dos quarteirões, às condições de acessibilidade e segurança, à geração de           

tráfego e demanda por transportes; 

c) aos equipamentos públicos comunitários, no que se refere à demanda           
gerada pelo incremento do adensamento; 

d) ao uso e à ocupação do solo, considerando a relação com o entorno              
preexistente ou a renovar, níveis de polarização e adensamento; 

e) ao patrimônio ambiental, natural e construído, ao patrimônio cultural          

histórico e artístico com seus entornos, no que se refere à conservação e à              
valorização dos bens já consolidados e dos bens de interesse à           

preservação, e às ambiências urbanas criadas e consolidadas que formam          
o espírito e a identidade do lugar; e 

f) à qualidade espacial urbana, no que se refere à insolação, à ventilação, à              

privacidade e ao padrão arquitetônico, e à qualidade do espaço público           
local, decorrentes das edificações, do desenho urbano e do exercício de           

atividades; 
II. equipamentos públicos urbanos, no que se refere às redes de água,           

esgoto, drenagem, energia, entre outras; 

III. bens ambientais, no que se refere à qualidade do ar, do solo, do subsolo,              
das águas superficiais ou subterrâneas, da flora e da fauna e às poluições             

visual e sonora decorrentes do empreendimento; 
IV. estrutura socioeconômica, no que se refere à produção, ao consumo, ao           

emprego e à renda da população; e 

V. valorização imobiliária. 
 



 

Art. 109. Serão objetos de elaboração de EIV os empreendimentos e as atividades             

que seguem: 
I. centro de eventos com mais de 2.500 lugares e/ou com mais de 5.000 m²              

de área computável;  
II. ginásios de esportes e arenas com eventos para mais de 2.500 lugares            

e/ou com mais de 5.000 m² de área computável;  

III. entretenimento noturno com área computável superior a 1.000 m²;  
IV. supermercado com área computável superior a 5.000 m²;  

V. shopping centers e centros Comerciais com área computável superior a          
10.000 m²; 

VI. central de abastecimento alimentício com área computável maior que         

10.000 m²;  
VII. universidades com área computável superior a 10.000m²;  

VIII. hospitais com área computável superior a 10.000m² 
IX. centro cultural com área computável superior a 10.000m²;  

X. templo e local de culto geral com área superior a 1.000 m²;  

XI. terminais de passageiros e/ou carga;  
XII. clube com área computável superior a 5.000 m²;  

XIII. transporte Rodoviário de passageiros, mudança e carga com mais de 100           
veículos;  

XIV. polos geradores de tráfego, de ruído ou de risco; e 

XV. atividades especiais (militares, cemitérios, coleta, distribuição e       
equipamentos destinados ao saneamento, equipamentos e linhas de        

transmissão e comunicação, estações de rádio base, tais como antenas de           
telecomunicação e de repetidoras de televisão, estações de energia         

elétrica e energia alternativa).  

§ 1º Poderão ser passíveis de EIV, a critério do órgão responsável pela             
aplicação desse estudo, as atividades e os empreendimentos que se          

enquadrarem nas seguintes situações: 
I. Atividades não previstas neste artigo, com porte e potencial de impacto           

similar aos previstos; e 

II. Ampliações e reformas superiores a 20% (vinte por cento) de          
empreendimentos e atividades existentes que se enquadrarem nas        

exigências de EIV.  



 

 

Art. 110. A elaboração do EIV será dispensada, em caso de a avaliação de impacto               
ser solicitada pelo órgão competente por meio de Estudo de Impacto Ambiental            

(EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima) ou Rima e respectivo            
Documento Síntese (DS), desde que contemplados os conteúdos de análises          

dispostos nos artigos 107 e 108 deste capítulo.  

 
Art. 111. As medidas mitigadoras ou compensatórias, ou ambas, definidas no EIV            

serão objeto de concertação entre o empreendedor e o Poder Público Municipal,            
devendo ser aplicadas, preferencialmente, na correspondente região de        

planejamento. 

Parágrafo único. Consideram-se concertação os acordos estabelecidos entre        
o empreendedor e o Poder Público Municipal, visando à definição de medidas            

mitigadoras, medidas compensatórias, prazos e etapas para seu cumprimento,         
expressos em termo de compromisso a ser firmado entre as partes, que            

integrará as licenças concedidas pelo Poder Público Municipal. 

 
Art. 112. São responsabilidades do empreendedor: 

I. a elaboração do EIV; 
II. a promoção da participação da sociedade; e 

III. a execução das obras para implantação dos equipamentos públicos urbanos          

e comunitários, da malha viária e de outras que se tornarem necessárias em             
decorrência da implementação das medidas mitigadoras e compensatórias. 

 
TÍTULO IV 

DIRETRIZES GERAIS DE PARCELAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

CAPÍTULO I 
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
Seção I 

Das categorias de uso do solo 
 

Art. 113. O uso do solo em Jundiaí classifica-se em: 



 

I. uso residencial: Caracterizado pelo uso destinado à habitação tendo          

como categorias de uso: 
a) Uso Residencial Unifamiliar: Caracterizado pela existência de uma         

única unidade habitacional no lote; e 
b) Uso Residencial Multifamiliar: Caracterizada pela existência de mais         

de uma unidade habitacional no lote. 

II. Uso não residencial: Caracterizado pelo uso destinado ao exercício de           
uma ou mais das seguintes atividades: institucionais, industriais, comerciais         

e de prestação de serviços, apresentando como categorias de uso          
não-residencial: 

a) Uso Comercial: Caracterizado pela atividade de comércio de         

mercadorias; 
b) Uso de Serviço: Caracterizado pela atividade de prestação de          

serviços; 
c) Uso Institucional: Caracterizado por atividades de educação,        

pesquisa, e saúde e locais que desenvolvam atividades de cultura,          

religião, recreação e lazer; 
d) Uso Logístico-Industrial: Caracterizado pela atividade de       

transformação de materiais, associadas ao setor econômico da        
indústria, bem como depósitos fechados de insumos e produtos         

manufaturados; 

e) Uso Especial: Caracterizado por atividades para fins militares,         
cemitérios, coleta, distribuição e equipamentos destinados ao       

saneamento, equipamentos e linhas de transmissão e comunicação,        
estações de rádio base, tais como antenas de telecomunicação e de           

repetidoras de televisão, estações de energia elétrica e energia         

alternativa. Este uso, de utilidade pública, poderá ser permitido em          
todas as macrozonas, e, além das licenças obrigatórias, deverá         

apresentar EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança; 
f) Uso Rural: Caracterizado pelas atividades de agropecuária,        

agricultura, extrativismo vegetal, silvicultura, pesca e turismo rural; e 

III. Uso Misto: Caracterizado pelas atividades residenciais em conjunto com          
outras atividades - como comércio ou serviço – na mesma edificação ou            



 

lote. É proibida a coexistência, em mesmo lote, dos usos residencial e            

industrial. 
 

Art. 114. Todos os usos e atividades poderão se instalar na Macrozona de             
Desenvolvimento Urbano, desde que obedeçam às condições estabelecidas no         

Capítulo II deste Título, determinadas em função: 

I. das características da zona em que vier a se instalar; 
II. dos objetivos do planejamento. 

Parágrafo único. Na Zona de Atividade Logística-Industrial não se admitirá o           
uso residencial. 

 

Art. 115. Para fins de análise dos usos classificados, será definida a potencialidade             
deles como geradores de: 

I. incomodidade; e 
II. interferência no tráfego; 

 

Subseção I 
Dos Usos Geradores de Incomodidades 

 
Art. 116. As condições de uso e a implantação das atividades nas Macrozonas             

serão condicionadas pela incomodidade gerada por elas. 

Parágrafo único. Considera-se incomodidade a reação adversa de forma         
aguda ou crônica sobre o meio ambiente, natural e construído, tendo em vista             

suas estruturas físicas e sistemas sociais.  
 

Art. 117. Adota-se como condição para o uso e para a implantação das atividades              

em todas as Macrozonas um padrão básico de incomodidade referente ao nível            
máximo admitido para elas. 

 
Art. 118. Todos os usos poderão ser instalados na Macrozona de Desenvolvimento            

Urbano, desde que obedeçam às condições estabelecidas nesta Lei Complementar          

e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, quanto aos requisitos de instalação em               
relação ao padrão básico de incomodidade. 



 

Parágrafo único. A instalação dos diferentes usos e atividades no perímetro           

rural do Município observará a regulamentação da legislação competente. 
 

Art. 119. Para fins de análise do nível de incomodidade, deverão ser observados os              
seguintes fatores: 

I. Poluição sonora: Geração de ruído causado pelo uso de máquinas,          

utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou congêneres no entorno, fixo ou          
móvel; 

II. Poluição atmosférica: Lançamento na atmosfera de material particulado        
inerte ou não, acima dos níveis admissíveis, ou ainda, lançamento de           

gases nocivos ou incômodos; 

III. Poluição hídrica: Lançamento incompatível na rede hidrográfica de        
efluentes líquidos ou sistema coletor de esgoto, ou poluição e          

contaminação do lençol freático; 
IV. Geração de resíduos sólidos e poluição do solo: Produção, manipulação,          

destinação ou estocagem inadequada de resíduos sólidos ou efluentes,         

com riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública; 
V. Vibração: Impacto provocado pelo uso de máquinas ou equipamentos que          

produzam choques repetitivos ou vibração sensível, causando riscos        
potenciais à propriedade, ao bem estar ou à saúde pública; e 

VI. Periculosidade: Atividades que apresentem risco ao meio ambiente e à          

saúde, em função da produção, comercialização, uso ou estocagem de          
materiais perigosos, como explosivos, metais pesados, gás liquefeito de         

petróleo (GLP), gás natural veicular (GNV), produtos inflamáveis, tóxicos e          
equiparáveis, conforme normas técnicas e legislação específica. 

 

Art. 120. A análise do nível de incomodidade será feita pelos órgãos municipais             
competentes. 

 
Art. 121. Os empreendimentos de impacto, independentemente de sua categoria de           

uso ou nível de incomodidade, serão objeto de prévio Estudo de Impacto de             

Vizinhança - EIV. 
 



 

Art. 122. Qualquer alteração nos padrões e procedimentos de incomodidade deverá           

ser encaminhada a Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente -             
UGPUMA e submetidas ao Conselho Municipal de Políticas Territoriais para análise. 

 
Art. 123. Os níveis de incomodidade classificam-se em: 

I. Não Incômodo (N0): uso residencial e as categorias de uso não residencial            

que não interfiram negativamente no meio ambiente e na vizinhança. 
II. Incômodo Nível I (N1): categorias de uso não-residencial, cujo nível baixo           

de incomodidade restringe sua a instalação; 
III. Incômodo Nível II (N2): categorias de uso não-residencial, cujo nível médio           

de incomodidade restringe sua a instalação; 

IV. Incômodo Nível III (N3): uso não-residencial de impacto cujo nível de           
incomodidade restringe sua instalação à localização; e 

V. Incômodo Nível IV (N4): uso não residencial cujas atividades apresentam          
níveis de incomodidade e nocividade incompatíveis com o uso residencial. 

Parágrafo único. A análise técnica do nível de incomodidade não dispensa o            

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o licenciamento ambiental, nos casos            
que a lei os exigir. 

 
Subseção II 

Dos usos geradores de interferência no tráfego 
 

Art. 124. Para efeito desta lei, define-se Uso Gerador de Interferência no Tráfego -              

UGIT como empreendimentos que, pela concentração da oferta de bens ou serviços,            
geram impactos e/ou alteração no sistema viário do entorno, acarretando em           

sobrecarga na capacidade de atendimento da infraestrutura existente. 

 
Art. 125. São considerados Usos Geradores de Interferência no Tráfego - UGIT as             

atividades: 
I. geradoras de carga e descarga; 

II. geradoras de embarque e desembarque; 

III. geradoras de tráfego de pedestre; 
IV. projetos de parcelamento do solo que resultem entre 10 e 50 lotes; 



 

V. empreendimentos, independentemente do uso, com área construída       

computável entre 2.000m² e 4.999m²; 
VI. locais com capacidade para reunir de 100 a 200 pessoas simultaneamente;           

e 
VII. empreendimentos que comportem entre 30 e 100 vagas de estacionamento          

para veículos. 

§ 1º Para o enquadramento em UGIT serão consideradas as construções           
novas, a instalação de atividades em construção existentes, as regularizações          

e as ampliações de construções já existentes. No caso de regularização ou            
ampliação de construção, a área a ser considerada é a total, ou seja, a              

existente acrescida da regularizada ou ampliada. 

§ 2° Outras atividades, em função do seu porte e de sua localização, poderão              
ser enquadradas como UGIT, a critério da Unidade de Gestão de Mobilidade e             

Transporte. 
 

Art. 126. A análise dos Usos Geradores de Interferência de Tráfego será feita pelo              

órgão municipal competente, a Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte, e            
observar o disposto na Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo. 

 
Parágrafo único. A análise técnica dos Usos Geradores de Interferência de           

Tráfego não dispensa o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) e o            

licenciamento ambiental, nos casos que a lei exigir. 
 

Seção II 
Da Ocupação do Solo nas Macrozonas e Zonas 

  

Art. 127. A ocupação do solo urbano é regulamentada pelos padrões e parâmetros             
urbanísticos estabelecidos para cada uma das zonas definidas. 

Parágrafo único. Os padrões ou parâmetros urbanísticos funcionam como         
regras que os projetos de edificações, em vários níveis de uso, devem seguir             

para que a ocupação do solo tenha um ordenamento territorial adequado em            

cada uma das localidades do território urbano e são estabelecidos de modo a             
colaborar com a consecução dos objetivos estabelecidos para a respectiva          



 

zona. Os parâmetros são um dos aspectos de diferenciação que condicionam           

as diferentes zonas do Município. 
 

Art. 128. São parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo: 
I. Lote mínimo: É a dimensão mínima do lote, a partir do qual não pode haver               

desmembramento ou subdivisão, sendo determinado em metros       

quadrados; 
II. Taxa de Ocupação (TO): É a relação máxima entre a projeção horizontal            

das áreas edificadas e a área do terreno ou lote, sendo apresentada em             
valor percentual; 

III. Coeficiente de Aproveitamento (CA): Também conhecido por índice de         

aproveitamento (IA), é um número que, multiplicado pela área total do           
terreno, indica a quantidade de metros quadrados que podem ser          

construídos, somadas as áreas de todos os pavimentos. O Anexo IV –            
Quadro de Parâmetros Urbanísticos indica três diferentes valores para o          

Coeficiente de Aproveitamento: 

a) Básico: valor máximo que pode ser utilizado, sem a utilização de direito             
de construir adicional, exercido através da Outorga Onerosa do Direito de           

Construir ou da Transferência do Direito de Construir, nas zonas nas quais            
tais instrumentos são aplicados; 

b) Mínimo: é a relação entre a área edificada, excluída a área não             

computável, e a área do lote, abaixo do qual ele será considerado            
subutilizado; 

c) Máximo: é a relação entre a área edificada, excluída a área não             
computável, e a área do lote, outorgado onerosamente. 

IV. Gabarito de altura das edificações (H): dimensão vertical máxima entre o           

nível do piso do pavimento térreo e o ponto mais alto da edificação,             
definida em metros, não incluída casa de máquinas derivada de elevadores           

e reservatório de água. Os gabaritos de altura definidos nesta Lei           
Complementar não se aplicam para a instalação exclusiva de         

equipamentos de telecomunicações e de infraestrutura, como torres de         

telefonia, estações de rádio, linhas de alta-tensão e similares; 
V. Taxa de permeabilidade do solo (TP): É a relação entre área mínima            

permeável (permite infiltração de água no solo) do lote e área total do lote,              



 

sendo determinada em valores percentuais. A taxa de permeabilidade,         

conforme estabelecido para cada zona, através do Anexo IV – Quadro de            
Parâmetros Urbanísticos, poderá ser compensada, em até 50% (cinquenta         

por cento), mediante a comprovação da existência ou implantação de          
alternativas sustentáveis, tais como: captação e reuso de águas pluviais,          

telhado e parede verde, arborização no passeio público, uso de energia           

renovável, uso de madeira legal e materiais reciclados. A área permeável           
deverá ser no nível do solo, excetuando da somatória de compensação às            

áreas destinadas ao subsolo. 
 

Art. 129. O Poder Público Municipal poderá solicitar adequações ou determinar           

maiores restrições nos projetos de edificação ou urbanização localizados em áreas           
com restrições a ocupação, que apresentem: 

I. declividades superiores a 30 % (trinta por cento); 
II. declividades superiores a 12 % (doze por cento) e solos arenosos; 

III.  encostas nas proximidades de nascentes de cursos d´água; 

IV. vegetação de interesse ambiental, definida em lei específica; 
V. altitudes limites conforme exigência do Ministério da Aeronáutica de forma          

a observar a segurança dos voos. 
 

Art. 130. Deverá ser elaborada Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo             

detalhando e complementando os parâmetros definidos nesta lei, assim como          
definindo os percentuais entre os usos residencial e não residencial numa mesma            

edificação, para ser caracterizado como uso misto. 
  

Art. 131. O ordenamento do uso e ocupação do solo será complementado para as              

Macrozonas e Zonas, através da definição de parâmetros urbanísticos distintos.          
Cada uma dessas macrozonas possui características e tipos de uso distintos, o que             

justifica a elaboração de tabelas com parâmetros específicos para cada uma das            
zonas incluídas nas macrozonas já citadas, encontradas no Anexo IV – Quadro de             

Parâmetros Urbanísticos da lei. 

 
Subseção I 

Do Uso do Solo no Perímetro Rural 



 

 
Art. 132. As edificações a serem instaladas nas zonas inseridas no perímetro rural             
deverão obter aprovação prévia do Poder Público Municipal. 

 
Art. 133. Na Zona de Amortecimento e Manejo Sustentável, dentro da Macrozona de             

Proteção Ambiental, são permitidas as atividades de conservação dos recursos          

naturais e aquelas relativas à contenção do crescimento da cidade, bem como a             
exploração do turismo rural. 

Parágrafo único. As ocupações deverão estar de acordo com os objetivos da            
zona, conforme o art. 49, bem como respeitar os índices estabelecidos no            

Anexo V – Quadro I  - Dos Parâmetros Urbanísticos. 

 
Art. 134. Usos rurais de agricultura, silvicultura e pecuária, independentemente de           

seu porte, são permitidos em toda a Macrozona de Desenvolvimento Rural, sem            
necessidade de análise prévia, procedimento de aprovação ou ato administrativo          

emitido pelo Município. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não afasta a prerrogativa do Município              
em cadastrar seus produtores rurais. 

§ 2º Usos rurais beneficiados por isenções e benefícios fiscais concedidos pelo            
Município mantêm-se condicionados à sua comprovação. 

 

Art. 135. A instalação de usos compatíveis com a atividade rural não dispensa o              
empreendedor dos custos de manutenção ou implantação de acessos ao imóvel do            

empreendimento.  
§ 1º Poderá ser autorizada a instalação de atividades econômicas na           

Macrozona de Desenvolvimento Rural, estabelecidas como Nível de        

Incomodidade – N0, conforme art. 123 da presente lei, e atividades que            
favoreçam o turismo histórico, rural e agropecuário, como por exemplo,          

restaurantes, pesqueiros, hotéis fazenda, pousadas, sítios de recreio entre         
outras, na forma da legislação federal pertinente, desde que atendam os           

seguintes requisitos: 

a) que a atividade não degrade o meio ambiente; 
b) que não interfira na paisagem de características rurais; 



 

c) que a publicidade seja feita de forma adequada, vedada a utilização de            

painéis luminosos ou similares, admitidas apenas placas com um         
máximo, de 2,00 m² (dois metros quadrados) de superfície; 

d) que as atividades não perturbem o sossego público; 
e) Que a atividade atenda o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, caso             

seja necessário. 

§ 2° Todos os tipos de poluentes característicos das atividades previstas nesta            
Macrozona de Desenvolvimento Rural estarão sujeitos às condições de coleta,          

tratamento e disposição final, conforme legislações federais, estaduais e         
municipais vigentes. 

 
CAPÍTULO II 

DO PARCELAMENTO DO SOLO 
 

Seção I 
Dos Parâmetros Básicos de Parcelamento 

 
Art. 136. Em Jundiaí, o parcelamento do solo se dará através de loteamentos ou              

desmembramentos, observadas as disposições desta Lei e as das legislações          
estadual e federal pertinentes. 

§ 1° O parcelamento do solo poderá ser realizado nos imóveis localizados na             

Macrozona de Desenvolvimento Urbano ou, perante as condições definidas         
neste Plano Diretor, na Macrozona de Proteção Ambiental e na Macrozona de            

Desenvolvimento Rural. 
§ 2° Na Macrozona de Desenvolvimento Rural do Município, os parcelamentos           

poderão e deverão ser realizados mediante autorização e aprovação dos          

órgãos competentes, observando-se a forma prevista na legislação federal e          
estadual pertinentes, com audiência prévia do INCRA - Instituto Nacional de           

Colonização e Reforma Agrária. 
§ 3° Ficam proibidos novos loteamentos para fins residenciais na Macrozona           

de Proteção Ambiental. 

§ 4° A implantação de loteamentos de interesse social, destinados          
prioritariamente a população de baixa renda, terá diretrizes especiais, a ser           



 

regulamentadas por lei específica, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias            

corridos após a publicação desta lei. 
 

Art. 137. Para fins de planejamento, esta lei utilizará os seguintes conceitos: 
I. Loteamento: a subdivisão de gleba em lotes destinados ao uso urbano para             

edificação que implique na abertura, no prolongamento, na modificação ou na           

ampliação de vias de circulação ou de logradouros públicos; 
II. Desmembramento: a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação,           

com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na           
abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, a           

modificação ou a ampliação dos existentes; 

III. Gleba: o terreno que não foi objeto de parcelamento aprovado ou            
registrado em Cartório, imóvel não parcelado, de área igual ou superior a            

10.000,00 m² (dez mil metros quadrados); 
IV. Lote: a unidade imobiliária servida de infraestrutura básica e que seja fruto             

de loteamento regularmente aprovado pela Poder Público Municipal; 

V. Infraestrutura básica: o sistema viário, os equipamentos urbanos de          
escoamento das águas pluviais, a iluminação pública, as redes de esgoto           

sanitário, de abastecimento de água potável e de energia elétrica pública           
domiciliar; 

VII. Área institucional: área destinada à instalação de edificações e/ou          

equipamentos públicos comunitários; 
VIII. Área verde: área pública destinada a garantir a manutenção da cobertura            

vegetal de qualquer porte, preservando a permeabilidade do solo, a fauna e a             
flora existentes; 

IX. Área de lazer: área pública destinada à utilização para instalação de            

equipamentos de lazer dos empreendimentos. Não deve ser contabilizada         
como área verde; 

X. Desdobro: subdivisão de lote em dois ou mais lotes, resultantes de            
loteamento ou desmembramentos aprovados, com acesso para via pública e          

que constituam novas unidades independentes de propriedade, devidamente        

registradas; 
XI. Sistema Viário: é o conjunto de vias, sinalização de trânsito e seu             

funcionamento; 



 

XII. Via pública: o logradouro por onde transitam pessoas, veículos e animais,            

compreendendo a pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central; e 
XIII. Logradouro público: o espaço livre de bem de uso comum do povo,             

destinado à circulação, parada e estacionamento de veículos; ou de          
circulação de pedestres, tais como as calçadas, calçadões, praças, parques e           

áreas de lazer; utilizando bicicletas não motorizadas. 

 
Art. 138. Respeitando o definido na Lei Federal 6.766/1979, e suas alterações, no             

território do Município não será permitido o parcelamento do solo: 
I. em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as            

providências para assegurar o escoamento das águas; 

II. em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde            
pública, sem que sejam previamente saneados; 

III. em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento),             
salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 

IV. em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

V. em áreas de preservação ambiental; e 
VI. onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua

correção. 
 

Art. 139. O parcelamento do solo em áreas identificadas como de risco alto e muito               

alto no Mapeamento de Riscos de Jundiaí, elaborado pelo Serviço Geológico do            
Brasil - CPRM em 2015, deverá ser avaliado, devendo-se assegurar a ausência de             

risco para as futuras ocupações, sob responsabilidade do empreendedor e do órgão            
de aprovação do empreendimento. 

 

Art. 140. Lei municipal específica regulamentará o parcelamento do solo em Jundiaí            
respeitando os parâmetros estabelecidos por essa seção. 

 
Seção II 

Dos requisitos para o fechamento de loteamentos 
 

Art. 141. O fechamento de loteamentos, uma vez que se trata de situação atípica,              

deverá ser amplamente justificado com estudos de impacto (mobilidade, vizinhança          



 

e ambiental) e devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas          

Territoriais – CMPT. 
 

Art. 142. São requisitos para o fechamento de loteamentos: 
I. cumprir todas as diretrizes e exigências legais já estabelecidas para a           

aprovação de parcelamentos do solo urbano, devendo ser submetido à          

análise junto aos órgãos municipais competentes; 
II. incluir nas diretrizes a implantação de estrutura viária de contorno do           

loteamento, que deve ser realizada sob responsabilidade e custos do          
empreendedor e, se necessário devem implicar no seccionamento da gleba          

objeto de projeto de loteamento fechado por via pública, de modo a garantir             

a fluidez do tráfego e o trânsito de pedestres; 
III. incluir no projeto urbanístico de fechamento, alternativas para solucionar o          

sistema viário, de modo que não prejudique ou dificulte o fluxo existente do             
entorno, indicando os elementos de controle de acessos de veículos e           

pedestres com indicação dos respectivos fluxos;  

IV. os equipamentos que servem ao loteamento como guarita, salão de festas           
e outros espaços de serviço e lazer, não poderão ocupar as áreas            

destinadas ao sistema viário, áreas institucionais e verdes, devendo ter          
previsão de lotes próprios para a sua instalação; 

V. a totalidade da área institucional deverá fazer frente para a via pública            

oficial de acesso e deverá ser mantida externa às delimitações do           
loteamento fechado; 

VI. os usos e parâmetros de ocupação do loteamento fechado deverão estar           
em conformidade com os definidos para o zoneamento onde o          

empreendimento se insere; 

VII. o fechamento não deve colocar empecilhos à ação livre e desimpedida das            
autoridades e entidades públicas que zelam pela segurança e bem-estar da           

população, bem como, aos demais munícipes, o acesso ao loteamento          
fechado pode ser controlado, mas não impedido; e 

VIII. os parâmetros definidos na legislação municipal para quadras e novas vias           

devem ser seguidos. 
 



 

Art. 143. Será de inteira responsabilidade da associação dos proprietários a           

obrigação de desempenhar: 
I. serviços de manutenção das árvores e poda quando necessário, incluindo          

a disposição dos resíduos resultantes; 
II. manutenção e conservação das vias públicas de circulação, do calçamento          

e sinalização de trânsito, captação de águas pluviais e demais          

equipamentos públicos; 
III. coleta e remoção de resíduos sólidos domiciliares, que deverão ser          

depositados na portaria onde houver recolhimento da coleta de lixo          
municipal; 

IV. limpeza das vias públicas; 

V. prevenção de sinistros; 
VI. manutenção e conservação da rede de iluminação pública; 

VII. recuperação, preservação e conservação das áreas verdes e áreas de          
preservação permanente situadas dentro do perímetro do loteamento; e 

VIII. outros serviços que se fizerem necessários. 

 
§ 1° Caberá ao poder público municipal, através do órgão competente, a            

responsabilidade pela determinação, aprovação e fiscalização das obras de         
manutenção dos bens públicos. 

§ 2° Quando a associação dos proprietários se omitir na prestação dos            

serviços, e houver desvirtuamento da utilização das áreas públicas, a          
Prefeitura Municipal de Jundiaí assumi-los-á, determinando o seguinte: 

I. Perda do caráter do fechamento. Neste caso, se o poder público           
municipal determinará a retirada e benfeitorias como portais,        

fechamentos, entre outros. Esses serviços serão de responsabilidade e         

custos da associação de proprietários e deverão ser realizados nos          
prazos definidos. 

II. Pagamento de multa correspondente à unidade fiscal determinada pelo         
município, aplicável a cada proprietário de unidade de lote/edificação         

no perímetro do fechamento. 

 



 

Art. 144. As despesas do fechamento, bem como toda a sinalização que vier a ser               

necessária em virtude de sua implantação, serão de responsabilidade da          
Associação dos Proprietários. 

 
Art. 145. Quando da descaracterização do fechamento, a abertura ao uso público            

das áreas objeto de permissão de uso, as mesmas passarão a reintegrar            

normalmente o sistema viário e áreas de lazer do município, bem como as             
benfeitorias nelas executadas, sem qualquer ônus, sendo que a responsabilidade          

pela retirada do muro de fechamento e pelos encargos decorrentes será da            
associação dos proprietários respectivos. 

 

Art. 146. Se por razões urbanísticas for necessário intervir nos espaços públicos            
sobre os quais incide a permissão de uso segundo a lei, não caberá à Associação               

dos Proprietários qualquer indenização ou ressarcimento por benfeitorias        
eventualmente efetuadas. 

 

Art. 147. Os equipamentos urbanos institucionais não podem ser objeto de           
fechamento, sendo considerados comunitários os equipamentos públicos de        

educação, cultura, saúde, lazer e similares, cujas áreas deverão ficar externas ao            
perímetro fechado.  

Seção III 
Do Conjunto em Condomínios 

 
Art. 148. Para efeito desta lei, entende-se por condomínio o empreendimento           
imobiliário destinado a abrigar conjunto de edificações verticais ou horizontais, em           

unidades autônomas, dispondo de espaços de uso comum e/ou vias de circulação            

interna privada, caracterizados como bem de condomínio, cuja propriedade comum          
é indivisível e fracionada em partes ideais. 

 
Art. 149. A implantação dos conjuntos em condomínio deverá obedecer, além das            

demais normas previstas em legislação federal e estadual, os seguintes requisitos: 

I. em terrenos com área igual ou superior a 15.000 m² (quinze mil metros             
quadrados), deverão ser reservados, e doados ao Município, 7,5 % (sete e            



 

meio por cento) da área total, a título de "Área de Uso Institucional" e/ou              

"Área Verde"; e 
II. até 2,5% (dois e meio por cento) da área doada poderão ser utilizados em              

outra área, desde que o empreendimento original contemple, em seu          
interior, projeto paisagístico de arborização com 5% (cinco por cento) de           

espécies nativas da Mata Atlântica. 

 
Art. 150. Quando da aprovação do condomínio, deverão ser indicadas diretrizes           

viárias que não interrompam a continuidade das Vias de Organização do Território            
existentes ou projetadas. 

 

Art. 151. Em áreas não parceladas, o condomínio não poderá apresentar dimensão            
superior a 20.000m² de área ou 200m de testada.  

Parágrafo único. Em caso de implantação de condomínio em áreas não           
parceladas e lindeiro a outro condomínio pré- existente será considerado o           

somatório das áreas para fins de enquadramento no caput deste artigo.  

 
Art. 152. Os condomínios deverão relacionar-se com as vias públicas e demais            

logradouros confrontantes, excetuando-se a área interna considerada útil, da         
seguinte maneira: 

I. implantação de passeios públicos; e 

II. implantação de barreiras de acesso como muros, grades, portões ou          
vegetação limitadas a 3m de altura em relação às áreas públicas, não            

representando vedação visual maior que 50% de sua extensão.  
 

Art. 153. Compete exclusivamente aos condôminos: 

I. implantação e manutenção de sua infraestrutura e das áreas e          
equipamentos de uso comum; 

II. manutenção de passeios públicos de seu entorno; 
III. instalação e manutenção dos equipamentos de prevenção e combate a          

incêndios, e  

IV. manutenção da coleta dos resíduos e disposição de local apropriado,          
internamente ao condomínio, junto à divisa do passeio público para correta           

armazenagem e coleta pelo serviço público.  



 

Art. 154. Legislação específica deverá regulamentar os condomínios horizontais e          

verticalizados, respeitando-se as diretrizes desta Lei Complementar. 
 

TÍTULO V 
GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA 

 
Art. 155. A gestão democrática da cidade será realizada mediante processo           
permanente, descentralizado e participativo de planejamento, controle e avaliação, e          

será o fundamento para a elaboração, revisão, aperfeiçoamento, implementação e          
acompanhamento deste Plano Diretor e de planos, programas e projetos setoriais,           

regionais, locais e específicos do Município de Jundiaí. 

 
Capítulo I 

Do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão dos Territórios 
 

Art. 156. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão dos Territórios - SMPGT é              

constituído de estruturas e processos democráticos e participativos, que permitam          
desenvolvimento do planejamento e gestão da política urbana municipal. 

 
Art. 157. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão dos Territórios é composto             

pelo: 

I. Poder Executivo, por meio das Secretarias relacionadas aos assuntos         
de planejamento urbano, infraestrutura e serviços urbanos, trânsito,        

transporte e mobilidade, habitação, meio ambiente e saneamento        
básico 

II. Conselho Municipal de Políticas Territoriais - CMPT; e 

III.  Sistema de Informações Municipais. 
 

Art. 158. São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão do            
Território - SMPGT: 

I. garantir eficiência e eficácia à gestão, visando à melhoria da qualidade de            

vida e o atendimento das necessidades básicas e prioritárias da população; 
II. assegurar a participação da população e de entidades representativas dos          

vários segmentos da comunidade, na formulação, execução,       



 

acompanhamento e implementação de planos, programas e projetos de         

desenvolvimento urbano; 
III. utilizar instrumentos e canais de participação democráticos; 

IV. promover a manutenção e atualização do GeoJundiaí - o sistema de           
informações geográficas municipais; 

V. buscar a transparência e democratização dos processos de tomadas de          

decisão sobre assuntos de interesse público; 
VI. inserir o planejamento municipal em um contexto de desenvolvimento         

regional e metropolitano; 
VII. articular-se com as demais políticas setoriais do Município, em um          

processo de monitoramento e avaliação permanente de programas,        

instrumentos e projetos; e 
VIII. integrar as ações de gestão e planejamento entre os setores público e            

privado no Município. 
 

Art. 159. Além do Plano Diretor, são instrumentos do Sistema Municipal de            

Planejamento e Gestão do Território - SMPGT: 
I. o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei           

Orçamentária Anual; 
II. o Programa de Metas, constante na Lei Orgânica do Município; 

III. a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; 

IV. os planos setoriais de políticas urbanas, ambientais e rurais; 
V. o Código de Obras e Edificações e demais normas complementares          

previstas nesta lei; e 
VI. o Sistema de Informações Geográficas de Jundiaí - GeoJundiaí. 

 

Capítulo II 
Dos Instrumentos de Participação 

 
Art. 160. Fica assegurada a participação da população em todas as fases do             

processo de gestão democrática da política urbana, mediante as seguintes          

instâncias de participação: 
I. Conferência da Cidade; 

II. Assembleias regionais de política urbana; 



 

III. Debates, audiências e consultas públicas; 

IV. Plebiscito e referendo popular; 
V. Iniciativa popular de projetos de lei, de planos e de programas; 

VI. Conselho Municipal de Políticas Territoriais - CMPT; e 
VII. Conselhos de políticas públicas setoriais. 

 

Seção I 
Da Conferência da Cidade 

 
Art. 161. A Conferência da Cidade deverá ocorrer bienalmente, podendo ser           

convocada pelo Conselho Municipal de Políticas Territoriais - CMPT ou pelo Chefe            

do Poder Executivo. 
 

Art. 162. A Conferência da Cidade apresenta como objetivos principais: 
I. avaliar o processo de implementação e os impactos das normas e dos            

instrumentos dispostos nesta Lei; 

II. discutir e deliberar sobre assuntos relevantes ao desenvolvimento urbano         
do Município; 

III. discutir sobre o papel de Jundiaí no desenvolvimento regional; e 
IV. avaliar a necessidade de alterações no Plano Diretor. 

 

Art. 163. São atribuições da Conferência da Cidade, dentre outras: 
I. articular os diversos setores do Município; 

II. favorecer a gestão democrática e garantir o direito à participação popular           
nas decisões do Município referentes à política de desenvolvimento         

urbano; 

III. propor as diretrizes da política de desenvolvimento urbano, habitacional e          
ambiental do Município, em conjunto com os conselhos setoriais; 

IV. recomendar ações públicas prioritárias para o ano seguinte; e 
V. sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor, a serem           

consideradas no momento de sua modificação ou revisão. 

 
Seção II 

Das Assembleias Regionais de Política Urbana 



 

 

Art. 164. As Assembleias Regionais serão eventos preparatórios para a Conferência           
da Cidade, que deverão ser realizadas por bairros, com a finalidade de realizar             

atividades e discussões voltadas ao planejamento municipal e às demandas da           
população.  

 

Art. 165. Fica assegurada a participação de todos os cidadãos e todas as cidadãs              
nas Assembleias Regionais. 

 
Art. 166. As Assembleias Regionais devem ser organizadas pelo Poder Público           

Municipal em parceria com entidades da sociedade civil e lideranças comunitárias. 

 
Art. 167. Fica o Poder Público Municipal obrigado a: 

I. fornecer local adequado para a realização das assembleias; 
II. fornecer equipamentos audiovisuais, e quais mais forem necessários; 

III. providenciar transporte para a população que reside em localidades         

afastadas nos bairros rurais; e 
IV. realizar campanha de divulgação e chamamento das assembleias na         

imprensa local, e demais meios de comunicação oficiais do Poder Público           
Municipal. 

 

Seção III 
Dos Debates, Audiências e Consultas Públicas 

 
Art. 168. A audiência pública é o instrumento de debate, garantido pela Constituição             

Federal, entre o executivo, legislativo, Ministério Público, sociedade civil organizada,          

e a população sobre a política pública de desenvolvimento urbano, projetos de lei             
relacionados ou a realização de empreendimentos que causem impactos à cidade, à            

vida da população e ao meio ambiente. 
Parágrafo Único. Deverão ser realizadas audiências públicas durante o         

processo de revisão ou alteração desta Lei, conforme disposto na Lei nº            

10.257/2001 - Estatuto da Cidade. 
 



 

Art. 169. Os requisitos mínimos para aplicação e validação de Audiências Públicas            

Municipais relacionadas à política urbana são: 
I. serem convocadas por edital, anunciadas pela imprensa local ou, na sua           

falta, através de meios de comunicação de massa, como redes sociais           
oficiais da Poder Público Municipal, entre outros; 

II. ocorrerem em locais e horários acessíveis à maioria da população; 

III. serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de           
todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 

IV. garantirem a participação de todos os cidadãos e cidadãs, independente de           
comprovação de residência ou qualquer outra condição; e 

V. serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos             

conteúdos deverão ser apensados na sua tramitação legislativa, caso seja          
para a elaboração de Projeto de Lei. 

 
Seção IV 

Do Plebiscito e Referendo Popular 
 
Art. 170. O plebiscito é caracterizado por ser uma consulta de caráter geral, que visa               

decidir previamente sobre fato específico, decisão política, plano, programa, projeto          
ou obra pública, a ser exercitado no âmbito da competência municipal, relacionada            

aos interesses da comunidade local. 

 
Art. 171. O referendo popular é a manifestação do eleitorado sobre matéria            

legislativa de âmbito municipal decidida no todo ou em parte 
 

Seção V 
Da Iniciativa Popular 

 

Art. 172. Fica assegurada a iniciativa popular na elaboração de leis, planos,            
programas e projetos de desenvolvimento urbano, por meio de proposta subscrita           

por um percentual mínimo definido em 5% (cinco por cento) do eleitorado do             

Município, região, ou bairro. 
 

 



 

TÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 173. Os processos referentes ao parcelamento do solo e outras alternativas de             
urbanização e construção, com diretrizes emitidas e em validade, até a data da             

publicação desta Lei e que se encontrem em pleno andamento, poderão, a            

requerimento do interessado, ser decididos de acordo com a legislação anterior. No            
caso de opção pela legislação anterior, não serão admitidas quaisquer mudanças,           

alterações ou modificações no projeto apresentado, exceto aquelas determinadas         
pelo setor técnico competente. 

Parágrafo único. A possibilidade de escolha descrita no caput, poderá ser 

aplicada até o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da 
data de publicação da presente lei.  

 
Art. 174. O Poder Executivo Municipal encaminhará, até 360 dias após a aprovação             

desta Lei Complementar, para apreciação e deliberação da Câmara Municipal os           

seguintes projetos de lei: 
I. Lei de Parcelamento do Solo; 

II. Lei de Regulamentação dos Condomínios Horizontais e Verticalizados; e 
III. Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

 

Art. 175. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar à Câmara Municipal, nos            
prazos estabelecidos: 

I. adequação da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio           
Ambiente para o cumprimento das obrigações e objetivos descritos nesta lei,           

em até 360 (trezentos e sessenta) dias; 

II. revisão do Código de Obras do Município de Jundiaí, em até 720             
(setecentos e vinte) dias corridos contados a partir da publicação desta lei; 

III. revisão do Código de Posturas de Jundiaí, em até 720 (setecentos e vinte)              
dias corridos contados a partir da publicação desta lei; 

IV. elaboração da lei de regulamentação do limite municipal e perímetro           

urbano, em até em até 360 (setecentos e vinte) dias corridos contados a partir              
da publicação desta lei; 



 

V. elaboração das leis que regulamentarão dos seguintes instrumentos         

urbanísticos, em até 360 (trezentos e sessenta) dias corridos contados a partir            
da publicação desta lei: 

a) PEUC – Parcelamento Edificação e Uso Compulsório; 
b) Direito de Preempção; 

c) IPTU Progressivo e Desapropriação com Títulos da Dívida Pública; 

d) Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
e) Transferência do Direito de Construir; e 

f) ZEIS – Zona Especial de Habitação de Interesse Social. 
 
Art. 176. Fazem parte integrante desta lei, os seguintes Anexos:  

Anexo I - Perímetros Rural e Urbano; 
Anexo II - Mapa do Macrozoneamento; 

Anexo III - Mapa do Zoneamento; 
Anexo IV - Mapa de Hierarquia Viária; 

Anexo V – Quadro I  - Dos Parâmetros Urbanísticos; e 

Anexo VI - Quadro II - Das Categorias de Uso e Permissibilidade. 
 

Art. 177. As despesas com a execução desta Lei Complementar correrão por conta             
das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente,        

suplementadas se necessário. 

 
Art. 178. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação,             

revogando-se as disposições em contrário. 



ANEXO I - PERÍMETROS
RURAL E URBANO

Perímetro Rural

Perímetro Urbano

Limite do Município de Jundiaí

Municípios Limítrofes

LEGENDA

Revisão do Plano Diretor do Município
de Jundiaí

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum SIRGAS 2000

Escala 1:75000

Elaborado em: Dezembro/2020

Equipe de Revisão do Plano Diretor: Gustavo
Morais, João Muniz, Luene Mantovani, Mayara

Figueiredo



ANEXO II -
MACROZONEAMENTO

Macrozona de Desenvolvimento Rural - MDR

Macrozona de Desenvolvimento Urbano - MDU

Macrozona de Proteção Ambiental - MPA

Macrozoneamento

Revisão do Plano Diretor do Município
de Jundiaí

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum SIRGAS 2000

Escala 1:75000

Elaborado em: Dezembro/2020

Equipe de Revisão do Plano Diretor: Gustavo
Morais, João Muniz, Luene Mantovani, Mayara

Figueiredo

Limite do Município de Jundiaí

Municípios Limítrofes

LEGENDA



ANEXO III - ZONEAMENTO

Zona de Uso Rural Sustentável - ZURS

Núcleos Residenciais Rurais

Macrozona de Desenvolvimento Rural

Revisão do Plano Diretor do Município
de Jundiaí

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum SIRGAS 2000

Escala 1:75000

Elaborado em: Dezembro/2020

Equipe de Revisão do Plano Diretor: Gustavo
Morais, João Muniz, Luene Mantovani, Mayara

Figueiredo

Zona de Atividade Logística e Industrial - ZALI

Zona de Controle e Qualificação Urbana e 
Ambiental - ZCQUA
Zona de Estruturação e Qualificação I - 
ZEQU I
Zona de Estruturação e Qualificação II - 
ZEQU II
Zona de Estruturação e Qualificação III - 
ZEQU III

Zona de Expansão Urbana - ZEU

Zona Periurbana - ZP

Zona Predominantemente Residencial - ZER

Zona de Urbanização Consolidada - ZUC

Zona de Uso Diversificado - ZER

Zona Aeroportuária - ZA

Macrozona de Desenvolvimento Urbano

Zona de Amortecimento e Manejo Sustentável - 
ZAMS

Zona de Preservação Ambiental - ZPA

Macrozona de Proteção Ambiental - MPA

Limite do Município de Jundiaí

Municípios Limítrofes

LEGENDA

Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1

Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS 2

Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM

Zona Especial de Interesse Histórico e Cultural - 
ZEIHC

Zoneamento Especial



ANEXO IV - HIERARQUIA
VIÁRIA

Zona de Desenvolvimento Rural Sustentável

Núcleos Residenciais Rurais

Macrozona de Desenvolvimento Rural

Revisão do Plano Diretor do Município
de Jundiaí

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum SIRGAS 2000

Escala 1:75000

Elaborado em: Dezembro/2020

Equipe de Revisão do Plano Diretor: Gustavo
Morais, João Muniz, Luene Mantovani, Mayara

Figueiredo

Zona de Atividade Logística e Industrial - ZALI

Zona de Controle e Qualificação Urbana e 
Ambiental - ZCQUA
Zona de Estruturação e Qualificação I - 
ZEQU I
Zona de Estruturação e Qualificação II - 
ZEQU II
Zona de Estruturação e Qualificação III - 
ZEQU III

Zona de Expansão Urbana - ZEU

Zona Periurbana - ZP

Zona Predominantemente Residencial - ZER

Zona de Urbanização Consolidada - ZUC

Zona de Uso Diversificado - ZER

Zona Aeroportuária - ZA

Macrozona de Desenvolvimento Urbano

Zona de Amortecimento e Manejo Sustentável - 
ZAMS

Zona de Preservação Ambiental

Macrozona de Proteção Ambiental - MPA

Limite do Município de Jundiaí

Municípios Limítrofes

LEGENDA

Ferrovia

Via de Desenvolvimento Regional

Via de Organização do Território - Concentração

Via de Organização do Território - Estruturais

Via de Organização do Território - Indução

Via de Proteção de Bairro - Circulação

Via de Proteção de Bairro - Acesso ao Lote

Via de Proteção de Bairro - Estrada Parque

Hierarquia Viária



QUADRO I - PARÂMETROS URBANISTÍCOS

Zonas Classificação das Vias
Coeficiente de Aproveitamento

Taxa de 
Ocupação (TO)

Taxa 
Permeabilidade 

(TP)
Permite 

Parcelamento?
Gabarito de 
Altura (m) Instrumentos

Minímo Básico Máximo

M
ac

ro
zo

na
 d

e 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

R
ur

al

Zona de Uso Rural Sustentável - N/A 0,30 N/A 0,25 0,7 Não 7 N/A

M
ac

ro
zo

na
 d

e 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 U

rb
an

o

Zona de Atividade Logística e Industrial

Desenvolvimento Regional

N/A 1,50 N/A 0,7 0,2 Sim 15 N/A
Estrutural
Indução

Circulação
Acesso ao lote 

Zona de Controle e Qualificação Urbana e 
Ambiental

Desenvolvimento Regional

N/A 1,00 N/A 0,7 0,3 Não 7 Direito de Preempção
Transferência do Direito de Construir

Estrutural
Concentração

Indução
Circulação

Acesso ao lote 

Zona de Estruturação e Qualificação 
Urbana I

Desenvolvimento Regional

0,20 1,00

2,50

0,7 0,25 Sim

35

Direito de Preempção
Outorga Onerosa

PEUC

Estrutural 2,00 28
Concentração N/A 10

Indução 2,00 28
Circulação N/A 10

Acesso ao lote N/A 10

Zona de Estruturação e Qualificação 
Urbana II

Indução
N/A 1,00 N/A 0,8 0,15 Não 10 Direito de PreempçãoCirculação

Acesso ao lote

Zona de Estruturação e Qualificação 
Urbana III

Estrutural

0,20 1,00

3,00

0,7 0,25 Sim

30
Direito de Preempção

Outorga Onerosa
PEUC

Indução 2,50 25
Circulação 2,50 25

Acesso ao lote 2,50 25

Zona de Expansão Urbana

Desenvolvimento Regional

0,30 1,50

3,50

0,8 0,2 Sim

50

Direito de Preempção
Outorga Onerosa

PEUC

Estrutural 3,50 50
Concentração 3,50 50

Indução 2,50 12
Circulação 2,50 12

Acesso ao lote 2,50 12
Estrada Parque 2,50 12

Zona Periurbana

Desenvolvimento Regional

N/A 1,00 N/A 0,5 0,4 Não 7 Direito de Preempção

Estrutural
Indução

Circulação
Acesso ao lote
Estrada Parque

Zona Predominantemente Residencial

Desenvolvimento Regional

N/A 1,50 N/A 0,7 0,25 Não 8 Direito de Preempção

Estrutural
Concentração

Indução
Circulação

Acesso ao lote 

Zona de Urbanização Consolidada

Desenvolvimento Regional

0,30 1,00

3,50

0,8 0,15 Sim

50

Direito de Preempção
Outorga Onerosa

PEUC

Estrutural 3,00 35
Concentração 3,00 35

Indução 3,50 50
Circulação 2,00 12

Acesso ao lote 2,00 12

Zona Aeroportuária
Desenvolvimento Regional

N/A 1,00 N/A 0,7 0,15 Não 7 Direito de PreempçãoIndução
Acesso ao lote

Zona de Uso Diversificado

Desenvolvimento Regional

0,30 1,00

3,50

0,7 0,25 Sim

40

Direito de Preempção
Outorga Onerosa

PEUC

Estrutural 2,50 30
Concentração 2,50 30

Indução 2,50 30
Circulação 2,50 30

Acesso ao lote 2,50 30

M
ac

ro
zo

na
 d

e 
Pr

ot
eç

ão
 A

m
bi

en
ta

l

Zona de Preservação Ambiental - N/A N/A N/A N/A N/A Não N/A N/A

Zona de Amortecimento e Manejo 
Sustentável - N/A 0,5 N/A 0,25 0,5 Não N/A N/A

Es
pe

ci
al

Corredor de Desenvolvimento Econômico Desenvolvimento Regional N/A 1,50 N/A 0,7 0,2 Sim 15 N/A



QUADRO II - CATEGORIAS DE USO E PERMISSIBILIDADE

Zonas

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8

Residencial: unifamiliar 
e/ou multifamiliar Comércio Serviços

(inclui turismo) Institucional Logístico-Industrial Especial Rural
Misto

(Residencial com 
comércio/serviços)

Zona de Uso Rural Sustentável X - X X - X X -

Zona de Atividade Logística e Industrial - - - - X X - -

Zona de Controle e Qualificação Urbana e 
Ambiental X - - X - X X X

Zona de Estruturação e Qualificação 
Urbana I X X X X - X - X

Zona de Estruturação e Qualificação 
Urbana II X X X X - X - X

Zona de Estruturação e Qualificação 
Urbana III X X X X - X - X

Zona de Expansão Urbana X X X X - X - X
Zona Periurbana X - - X - X X X
Zona Predominantemente Residencial X X X X - X - X
Zona de Urbanização Consolidada X X X X - X - X

Zona Aeroportuária - - - - X X - -

Zona de Uso Diversificado X X X X X X - X

Zona de Preservação Ambiental - - - - - - - -
Zona de Amortecimento e Manejo 
Sustentável X - - X - X X X

X Uso permitido
- Uso não permitido


