
 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR --------- 

Introduz alterações na Lei Complementar nº 405/19 - Plano Diretor de 

Desenvolvimento do Município de Piracicaba.  

 

 

Art. 1º O art. 79 da Lei Complementar nº 405, de 18 de dezembro de 2.019, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 79. A Zona Especial Aeroportuária (ZEA) é composta pela área do Aeroporto 

Municipal de Piracicaba e pelos limites estabelecidos no Plano Básico de Zoneamento de Ruído - 

PBZR e no Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – PBZPA, e pelos respectivos planos de 

aeródromos em acordo com mapas da alínea f, do Anexo I, desta Lei Complementar. 

 

Parágrafo único. Esta Seção I, da Lei Complementar nº 405/2019, e respectivos mapas 

poderão ser alterados por Decreto Municipal, caso outros aeródromos sejam aprovados e/ou alterados 

pelo Comando da Aeronáutica e ou Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC).” 

 

 

 

Art. 2º O parágrafo único do art. 80 da Lei Complementar nº 405, de 18 de dezembro de 

2.019, passa a vigorar com a seguinte redação: 
   

“Parágrafo único. Aplicam-se aos helipontos, aeródromos destinados exclusivamente a 

helicópteros, as normas descritas no caput deste artigo.” 

 

 

 

Art. 3º O caput e o § 2º do art. 81 da Lei Complementar nº 405, de 18 de dezembro de 

2.019, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

“Art. 81. A Zona Especial Aeroportuária (ZEA), nos termos do Plano de Zoneamento de 

Ruído (PZR), conforme Resolução ANAC nº 281/2013, Emenda nº 01, ou qualquer outra que venha 

alterá-la ou substituí-la, divide-se em:             

 

.... 

 

§ 2º Não será permitido na Área I o parcelamento do solo para fins residenciais ou em 

forma de condomínio residencial, bem como usos não residenciais ou mistos, exceto uso comercial e 

de prestação de serviços exclusivo para atendimento às funções do Aeroporto Municipal de Piracicaba 

e dos demais aeródromos.” 

 
   

 

Art. 4º A alínea “f”, do inciso I, do art. 172 da Lei Complementar nº 405, de 18 de 

dezembro de 2.019, passam a vigorar com a seguinte redação e em acordo com os anexos a presente 

Lei Complementar: 

 

“Art. 172. .... 

 

I - ANEXO I - Mapas:  

 

.... 

 

f) Mapa 6 - Zona Especial Aeroportuária (ZEA): 



 

f.1) Mapa 6A - Zona Especial Aeroportuária (ZEA) - Aeroporto Municipal de Piracicaba; 

f.2) Mapa 6B - Zona Especial Aeroportuária (ZEA) - Aeródromo - Fazenda Redenção; 

f.3) Mapa 6C - Zona Especial Aeroportuária (ZEA) - Helipontos; 

f.4) Mapa 6D - Zona Especial Aeroportuária (ZEA) - Zona de Proteção de Rotas 

Especiais de Aeronaves e Helicópteros - SRPV-SP” 

 

 

Art. 5º O Mapa 4 - Macrozonas na Área Urbana, da alínea “d”, do inciso I, e o Quadro 3 

- Instrumentos da Política Territorial aplicáveis às Macrozonas e Zonas, da alínea “c”, do inciso III, 

ambos do art. 172 da Lei Complementar nº 405, de 18 de dezembro de 2.019, ficam alterados em 

acordo com os anexos a presente Lei Complementar. 

 

 

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
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