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“Estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância 

com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos 

aprovado e instituído pela Lei Complementar n. 612, de 30 de novembro de 2018.”, publicada 
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LEI COMPLEMENTAR N2• 428/10 
DE 09 DE AGOSTO DE 2010 

PUBLICADO (A) NO JORN"'L 
BOLETlM DO MUNICIPIO 
N° J.:J..~.~ .. dec:~~.JJ.-9 

Estabelece as normas relatrvas ao parcelamento, uso e 
ocupac;ao do solo em Sao Jose dos Campos, e da outras 
providencias. 

0 Prefeito Municipal de Sao Jose dos Campos, faz saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar: 

CAPiTULO I 
DOS OBJETIVOS E DEFINIQOES 

Art. 12 . Esta lei complementar estabelece as normas relativas 
ao parcelamento, uso e ocupac;ao do solo, em consonancia com o Plano Di.retor de 
Desenvolvimento lntegrado do Municipio de Sao Jose dos Campos, aprovado e institufdo 
pela Lei Complementar n2 306, de 17 de novembro de 2006, mediante o atendimento dos 
seguintes objetivos: 

I - promover o ordenamento da Cidade, respeitando as 
diretrizes urbanisticas estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado; 

II · elevar a qualidade urbanistica da Cidade e :estender 
padroes para as areas em processo de ocupac;ao, respeitando as limitac;oes e 
potencialidades do meio fisico; 

Il l - distribuir de maneira equilibrada as habitacoes e as 
atividades comerciais. industriais e prestadoras de servic;os, considerando a capacidade 
da infraestrutura; 

IV - preservar a qualidade de vida dos bairros a partir do 
controle de atividades inc6modas, da manutenc;ao da permeabilidade do solo e do 
atendimento do indice mfnimo de area verde; 

V - integrar as func;oes de moradia e trabalho evitando 
grandes deslocamentos de pessoas e veiculos pela Cidade; 

VI - preservar os valores naturais, culturais, paisagfsticos, 
arquitet6nicos, hist6ricos e arqueol6gicos. 

Art. 2Q. As disposic;oes desta lei complementar deverao ser 
observadas, obrigatoriamente: 

I - no parcelamento do solo; 
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11 - na concessão de alvarás de construção; 

111 - na concessão de alvarás de funcionamento de atividades 

IV - na execução de planos, programas. projetos, obras e 
serviços referentes a edificações e instalações de qualquer natureza. 

Art. 3º. Para efeito desta lei complementar, as seguintes 
expressões ficam assim definidas: 

I - Alinhamento: é a linha divisória entre o terreno de 
propriedade particular ou pública e a via de circulação; 

11 - Anexação: é a unificação de unidades autônomas de duas 
ou mais glebas ou lotes, para a formação de novas glebas ou ~otes: 

111 - Áreas Institucionais: são áreas públicas destinadas à 
instalação de equipamentos urbanos e comunitários, tais como escolas, creches, postos 
de saúde, ginásios de esportes, delegacias de polícia, caixas d'água e outros similares. 
mantidos pelo poder público ou por ·entidades civis sem fins lucrativos comprovadamente 
aptas ao cumprimento de atividades institucionais; 

IV - Áreas Verdes: são espaços livres de uso público, com 
restrição de uso, onde a prioridade é pe~a manutenção e restauração florestal; 

V - Calçada: é a parte da via de circulação normalmente 
segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao 
trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, 
equipamentos de infraestrutura, sinalização, vegetação; 

VI - Ciclovia: é a pista destinada à circulação de bicicletas, 
separada fisicamente do tráfego comum; 

VIl - Ciclofaixa: é a faixa da via destinada à circulação 
exclusiva de bicicletas, delimitada por sinalização específica; 

VIII - Coeficiente de Aproveitamento: é o índice pe·lo qual a 
área do lote deve ser multiplicada para se obter a área total de edificação permitida nesse 
lote; 

IX - Contrapartida Financeira: ·é o valor econômico a ser pago 
ao Poder Público pelo proprietário de imóvel nas operações urbanas; 

X- Diâmetro da Altura do Peito- DAP: é o diâmetro do tronco 
de uma árvore adulta a altura do peito 1,20m (um metro e vinte centímetros); 
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XI -Desdobro: é a divisão de lote resultante de loteamento ou 
desmembramento aprovado e registrado; 

XII - Desmembramento: é a subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificação. com aproveitamento do sistema viário existente, sem implicar a 
abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou 
ampliação das já existentes; 

XIII - Edícula: é a construção separada da principal e colada 
na divisa de fundo do lote; 

XIV - Edificação: é a construção destinada à habitação ou a 
atividades econômicas e ·institucionais; 

XV - Edificação Secundária: é aquela isolada da edificação 
principal, sendo acessória e não podendo constituir domicilio independente. podendo ser 
caracterizada como edícula quando estiver colada na divisa de fundo do lote; 

XVI - Equipamentos Urbanos: são as instalações públicas de 
infraestrutura urbana tais como estaÇão de tratamento de água e esgoto, subestação de 
energia elétrica e instalações comunitárias destinadas à educação, cultura, saúde, lazer e 
vias públicas; 

XVII - Eixo da Via: é a linha que passa no centro da via 
equidistante dos alinhamentos; 

XVIII - Estudo de Análise de Riscos - EAR: é o estudo 
quantitativo de riscos causados por uma instalação industrial e/ou fonte de poluição, 
baseado em técnjcas de identificação de perigos, estimativa de frequências e 
consequências, análise de vulnerabilidade e estimativa do risco; 

XIX - Estudo de Impacto Ambiental - ElA: é o estudo realizado 
para subsidiar o processo de licenciamento das atividades e/ou obras consideradas 
modificadoras de meio ambiente, conforme legislação vigente; 

XX- Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV: é o estudo que 
identifica e avalia os efeitos de um empreendimento ou nova atividade sobre sua 
vizinhança, de modo a permitir a análise das diferenças entre as condições que existiriam 
com a implantação do mesmo e as que prevaleceriam sem essa implantação, com vistas 
à prevenção, mitigação ou compensação dos impactos prejudiciais; 

XXI - Exutório: é local único onde se convergem todas as 
águas superficiais e pluviais, drenadas por uma bacia hidrográfica; 

XXII - Faixa de Domínio: é uma faixa de áreas 
desapropriadas pelo Poder Público, destinadas a implantação e operação de rodovias, 
linhas de alta tensão, gasodutos ou outros serviços de interesse público; 
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XXIII - Faixa "non aedificandí": é a faixa reservada dentro de 
terrenos de propriedade pública ou privada, na qual fica excluído o direito de construir, 
por razões de interesse urbanístico, em obediência às legislações federal , estadual e 
municipal; 

XXIV - Fator de PermeabiHdade: é o valor numenco que 
representa a fração da água que se infiltra no solo, em função de sua capacidade de 
absorção no local; 

XXV - Frente do Lote: é a sua divisa lindeira a via oficial de 
clrcu I ação; 

XXVI - Fundo do Lote: é a divisa oposta à sua frente. 

XXVII - Gabarito de Altura: é a altura máxima permitida para 
as edificações em determinado local, contada a partir da cota mais baixa do pavimento 
térreo até a cota mais elevada da cobertura do último pavimento, excetuando-se caixa 
d'água, casa de máquinas, platibandas e telhado; 

XXVIII - Gleba: é a área de terra que não foi objeto de 
parcelamento para fins urbanos; 

XXIX - Impacto Ambiental: é qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas ou biológicas do me'io ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afete: 

a) a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

b} as atividades sociais e econômicas; 

c) a bjota; 

d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

e) a qualidade dos recursos ambientais; 

XXX - Impacto de Vizinhança: é a repercussão significativa ou 
interferência que constitua impacto no sistema Viário, impacto na infraestrutura urbana ou 
impacto ambiental e social, causado por um empreendimento ou atividade, em 
decorrência de seu uso ou porte, que provoque a deterioração das condições de 
qualidade de vida da população vizinha; 

XXXI - Infiltração: é a passagem de água da superfície para o 
interior do solo; 
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XXXII - Infraestrutura Básica: são as vias de circulação, 
pavimentadas ou não, os equjpamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, as 
redes de esgo1o sanrtário e abastecimento de água potável, e as redes de energia elétrica 
domiciliar; 

XXXIII - Logradouro Público: é o espaço destinado à 
circulação, parada ou estacionamento de veículos, de bicicletas e de pedestres, tais 
como calçadas, parques, áreas de lazer e calçadões; 

XXXIV - Loteamento: é a subdivisão de glebas em lotes 
destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação e de logradouros 
públicos, ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias e logradouros existentes; 

XXXV - Lote: é qualquer terreno resultante de parcelamento 
do solo para fins urbanos, seNido de infraestrutura, com pelo menos uma divisa linde ira a 
via pública de circulação, destinado à edificação, cujas dimensões atendam aos índices 
urbanísticos definidos por esta lei complementar; 

XXXVI - Macrodrenagem: é o processo de escoamento que 
ocorre nos fundos de vale que coletam águas pluviais de áreas vizinhas providas ou não 
de sistema de microdrenagem urbana, os quais tenham leito de escoamento bem 
definido, mesmo que al i não exista um curso d'água perene; 

XXXVrt - Medidas Mitigador.as: são ações com objetivo de 
reduzir o impacto causado pela implantação de empreendimentos; 

XXXVIII - Microdrenagem Urbana: é o sistema urbano para a 
captação, condução e lançamento de águas pluviais e também de pequenos corpos 
d'água, consistido dos seguintes elementos: sarjetas, sarjetõesJ bocas de loboJ ramais de 
ligação, poços de visita, tubulações, galerias, escadas hidráulicas, canais, valasJ alas de 
proteção, bueiros e reservatórios de detenção ou retenção; 

XXXIX - Parcelamento do :Solo: é todo e qualquer processo 
de divisão da propriedade na área urbana do Município; 

XL - Parques Ecológicos: são áreas de posse e domínio 
públicos ou privados, destinadas à proteção dos recursos naturais existentes, nos quais 
se admitem atividades e/ou equipamentos de educação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico, os quais tenham, no mínimo, 30% (trinta 
por cento) de sua área com cobertura vegetal de porte arbustivo-arbóreo nativa ou 
exótica, área total mínima de 3ha (três hectares) e taxa de impermeabilização máxima de 
20% (vinte por cento); 

XLI - Parques de Lazer: são áreas de posse e domínio 
públicos ou privados, destinados ao lazer da população, comportando equipamentos para 
a recreação e que possuam área mínima de 2ha (dois hectares) e, no mínimo, 25% (vinte 
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e cinco por cento) de sua área com cobertura vegetal de porte arbustivo-arbórea, nativa 
ou exótica, e taxa de impermeabilização máxima de 30% (trinta por cento); 

XLII - Parques Uneares: são áreas de posse e domínio 
públicos ou privados, ao longo de corpos d'água, em toda a extensão dos mesmos, que 
visam garantir a qualidade ambiental dos fundos de vale, podendo conter outras unidades 
de conservação dentro de sua área de abrangência, admitindo atividades e equipamentos 
de lazer e educação ambiental , com taxa de impermeabilização máxima de 20% (vinte 
por cento), respeitadas as disposições da Resolução CONAMA 369, de 28 de março de 
2006; 

XLI II - Passeio: é parte da calçada ou da pista, neste último 
caso, separada por pintura ou elemento físico separador~ livre de interferências, 
destinada à circulação exdusiva de pedestres; 

XLIV - Pavimento Térreo ou Primeiro Pavimento: é aquele 
pavimento assim definido pelo projeto de edificação e cujo piso está compree11dido entre 
as cotas de 1 ,OOm (um metro) acima ou abaixo do nível mediano do alinhamento do lote 
ern relação ao greide da via de situação; 

XL V - Pista: é a parte da via normalmente utilizada para a 
circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível 
em relação às calçadas, ilhas ou canteiros centrais; 

XL VI - Potencial Construtivo: de um lote ou gleba é o produto 
resultante da multiplicação de sua área pelo coeficiente de aproveitamento, que venha a 
ser a área de construção permitida no lote ou gleba; 

XLVII - Praças: são espaços públicos urbanos, circundados 
por vias públicas e destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos 
cidadãos e livres da circulação de veículos; 

XLVIII - Profundidade do Lote: é a distância medida entre o 
alinhamento do lote e uma linha paralela a este, que passa pelo ponto mais distante do 
lote em relação ao alinhamento; 

XLIX - Quadra: é a área resu•tante de loteamento, delimitada 
por vias de circulação de veículos ou logradouros públicos, que pode, quando proveniente 
de loteamento aprovado, ter como limites as divisas deste mesmo loteamento; 

L ~ Recuo: é a distância, medida em projeção horizontal, entre 
o limite externo da edificação e a divisa do lote, sendo que: 

a) os recuos são definidos por linhas paralelas às divisas do 
lote; 
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b) o recuo de frente é definido por uma linha paralela ao 

c) no caso de lotes de forma irregular ou com mais de uma 
frente, a definição dos recuos será feita de acordo com o esquema para a implantação de 
recuos constante do Anexo 17 desta lei complementar; 

LI - Relatório 'de Impacto Ambiental - RIMA: é o re latório que 
contêm as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental - ElA, cujas informações técnicas 

· devem ser expressas em linguagem acessível, de forma que se possa visualizar e 
entender claramente as possíveis consequências ambientais; 

UI - Risco Ambiental: é a probabilidade de ocorrência de 
efeito adverso com determinada gravidade, graduado de acordo com os aspectos de 
periculosidade. nocividade e incomodidade do impacto, no meio urbano-ambiental; 

Llll - Rua sem saída: é a rua com um único acesso de 
entrada e saída de veículos e pedestres, dotada ou não de sistema de retorno ou "cul de 
sac''· 

' 

UV - Segundo Pavimento: é o pavimento imediatamente 
superior ao pavimento térreo; 

L V - Sistemas de Lazer: são espaços livres de uso público 
que desempenham funções recreativas, esportivas e de lazer, nos quais se admite a 
implantação de equipamentos de lazer, quadras esportivas. pistas de skate, playgrounds, 
quiosques, praças e mobiliários urbanos; 

L VI - Subsolos: são os pavimentos situados abaixo do 
pavimento térreo; 

LVII - Supe.rfície de Infiltração: é a superfície interna dos 
reservatórios de retenção ou detenção de água que possui contato direto com o solo 
natural ou através de paredes permeáveis que permitam a infiltração das águas 
armazenadas para o solo; 

LVIII- Taxa de Ocupação Máxima: é o índice pelo qual a área 
do lote deve ser multiplicada para se obter a máxima área de projeção horizontal da 
edjficação permitida no lote; 

UX - Taxa de Permeabilidade: é a relação entre a área da 
parte permeável, que permite a infiltração de água no solo, livre de qualquer edificação e 
impermeabilização, e a área total do lote; 

LX - Transferência de Potencial Construtivo: é o instrumento 
legal que permite transferir para outros imóveis o potencial construtivo não utilizado de 
um lote; 
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LXI - Unidade Habitacional: é a unidade formada pelo 
conjunto de oompartimentos destinados à moradia, de uso privattvo de uma só família; 

LXII - Uso do Solo: é a destinação permitida para o imóvel e 
se subdivide em: residencial, comercial, de serviço, institucional e industrial; 

LXIII - Uso Misto: é o uso do mesmo lote ou da mesma 
edificação para mais de uma destinação; 

LXIV - Vertedor: é o dispositivo hidráulico composto por 
estrutura baixa construída transversalmente a uma corrente afluente de água ou a um 
canal de derivação ou saída, para reduzir. impedir, medir, ou controlar o escoamento, do 
nível de crista de uma barragem ou barramento, até o nível de escoamento a jusante, 
trazendo segurança ao maciço e a sua estrutura; 

LXV - Via de Circulação: é o espaço destinado à circulação 
de ve-ículos e ou pedestres, podendo compreender a pista, o canteiro central e a calçada, 
sendo que: 

a) via pública oficial de circulação de veículos e/ou pedestres: 
é aquela denominada ou não, integrante do patrimônio do Munidpio por meio da 
transferência do domínio particular para o público, por destinação e uso ou por registro 
em Cartório: 

b) via particular de circulação de veículos e/ou pedestres: é 
aque·la integrante de propriedade privada; 

LXVI - Via de Delimitação: é a via para pedestres e ciclovia ao 
longo dos parques lineares, destinada a permitir o acesso a áreas com características 
paisagísticas próprias de espaços abertos; 

LXVII - Viela de Serviços ou Viela Sanitária: é a faixa de 
terrenos públicos destinada exclusivamente à implantação de obras subterrâneas de 
infraestrutura, em especial de drenagem de águas pluviais, redes coletoras de esgotos e 
redes de abastecimento de água; 

LXVIII - Vórtice: é o movimento rotacional que se produz na 
água em movimento; 

LXIX - Zoneamento: é a delimitação de áreas diferenciadas 
de adensamento, uso e ocupação do solo, em função de suas características e 
potencialidades, visando sua melhor utilização em função das djretrizes de crescimento 
da cidade, da mobilidade urbana e das características ambientais e locacionais, 
objetivando o desenvolvimento harmônico da cidade, a qualidade de vida e o bem estar 
soc·ial de seus habitantes. 
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CAPÍTULO 11 
DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS 

SEÇÃO I 
Das Disposições gerais 

Art. 4º. Esta lei complementar regerá toda e qualquer 
modalidade de parcelamento e anexação de glebas ou lotes na área urbana do 
Munrcípio, incluídas todas as formas de loteamento, desmembramento e desdobro. 

Art. 5º. Em atendimento as disposições da legislação federal 
o parcelamento do solo para fins urbanos através de loteamento ou desmembramento 
deverá ocorrer em áreas situadas dentro do perímetro urbano do Município. 

Parágrafo único. Quando a área objeto do parcelamento não 
constituir área contígua à área urbanizada do Município, somente será permitido o 
parcelamento do solo para fins urbanos, desde que o empreendedor execute as obras e 
serviços de infraestrutura urbana entre a área objeto do parcelamento e a área 
urbanizada, sem prejufzo das demais obras de infraestrutura1 estabelecidas nesta lei e 
que haja a garantia de que o parcelamento não irá contribuir com o adensamento 
desordenado na região. 

Art. 6º. Fica proibido o parcelamento do solo para fins 
urbanos na zona rural do Município. 

Art. 7º. O parcelamento para fins de Loteamento de Chácaras 
não se enquadra no conceito de imóvel rural, ftcando sua aprovação subordinada às 
normas de loteamento para fins urbanos. 

Art. 8º. O projeto de loteamento para fins de Loteamento de 
Chácaras somente poderá ser aprovado em zona urbana. 

SEÇÃO 11 
Dos requisitos urbanisticos e ambientais 

Subseção I 
Das Disposições gerais 

Art. 9º. O parcelamento do solo deverá atender às 
disposições desta Seção, na forma dos artigos seguintes. 

Art. 1 O. Não poderão ser-parcelados para fins urbanos: 

I - terrenos alagadiços ou sujeitos a inundação; 
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li -terrenos que tenham sido aterrados com materiais nocivos 
à saúde pública ou situados em locais onde a poluição ambiental impeça condições 
sanitárias adequadas sem que sejam previamente saneados, sendo obrigatória a 
apresentação de laudo técnico que ateste este saneamento, elaborado por profissional 
habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e com a 
manifestação da Companhia Ambienta] do Estado de São Paulo - CETESB; 

111 - terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta 
por cento), considerada a sua cota natural, exceto nos Loteamentos de Chácaras, que 
atenderão ao artigo 46 desta lei complementar; 

IV - terrenos nos quais as condições geológicas não 
aconselham a edificação, incluídos locais sujeitos a deslizamentos de terra, erosão e 
instabilidade geotécnica; 

V - onde houver proibição para o tipo de empreendimento 
pretendido em virtude de leis de proteção do meio ambiente ou do patr·imônio 
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 
etnográfico e espeleológico; 

VI -Áreas de Preservação Permanente, nos termos e limites 
estabelecidos na Lei Federal nº 4.771 , de 15 de setembro de 1965, com suas alterações. 

Art. 11. Quando o projeto de parcelamento exigir obra de 
terraplenagem em que a cota natural do ter~eno seja alterada, deverão ser demonstradas 
e asseguradas: 

I - 'inexistência de prejuízo ao meio físico e paisagístico da 
área externa à gleba, em especial no que se refere à erosão do solo e assoreamento dos 
corpos d'água, quer durante a execução das obras relativas ao parcelamento do solo, 
quer após sua conclusão; 

11 - a proteção contra erosão dos terrenos submetidos a obras 
de terraplenagem; 

111 - as condições de segurança para implantação de 
edificações nas âreas terraplenadas. 

§ 1 º· A demonstração referida neste artigo será feita por meio 
de projeto de engenharia elaborado com base nas Normas e Especificações para 
Execução de Serviços de Terraplenagem da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, e deverá conter: 

I - curvas de nível naturais de metro em metro; 
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11 - relatórios de inspeção e sondagens que caracterizem 
perfeitamente· as condições do terreno relacionadas com a erosão do solo e presença do 
lençol freático; 

111 - perfis longitudinais das vias: greide natural e projetado de 
acordo com as inclinações previstas nesta lei complementar; 

IV - seções transversais das vias a cada 20,00m (vinte 
metros); 

V - curvas de nível finais de metro em metro; 

VI - planta de manchas com a definição dos volumes e 
delimitação das áreas de corte e aterro e projeções dos taludes; 

VIl - estruturas de contenção; 

VIII - relatório fotográfico com a caracterização da vegetação 
preexistente; 

IX - relatório fotográfico e laudo batlmétrico dos córregos 
existentes na propriedade e em seu entorno até uma distância de 60,00m (sessenta 
metros); 

X - memorial descritivo com os critérios e especificações 
técnicas do projeto e da obra os quais deverão observar as Normas e Especificações 
para Execução de Serviços de Terraplenagem da Associação Brasileira de No·rmas 
Técnicas- ABNT, contendo no mínimo: 

a) condições de segurança para implantação de edificações 
nas áreas terraplenadas; 

b) medidas a serem tomadas para a proteção contra erosão 
dos terrenos submetidos a obras de terraplenagem; 

c) tipo de controle tecnológico de solo que será executado 
durante as obras de abertura de arruamento; 

d) sequência da execução das obras que impeça a 
instauração do processo erosivo e seu desenvolvimento; 

cronograma dessas obras; 

LC. 428/10 

e) o regime pluviométrico considerado para a elaboração do 

f) o cálculo dos volumes de corte e aterro; 

g) orçamento das obras de terraplenagem; 
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h) crortograma de execução das obras e serviços. 

XI - cronograma de execução das obras e serviços; 

XII - Anotação de Responsabilidade Técnica - AAT referente 
aos projetos e relatórios, recolhida por profissional habilitado. 

§ 22. As especificações de execução das obras referidas no 
inciso X do § 1'2 deste artigo devem ser elaboradas considerando: 

I - a implantação do sistema viário, ajustando a conformação 
do terreno, reduzindo-se ao máximo o movimento de terra e assegurando proteção 
adequada às áreas vulneráveis; 

11 - a execução das obras relativas ao parcelamento em 
seqüência que impeça a instauração do processo erosivo e seu desenvolvimento; 

111 - o regime pluviométrico considerado para a elaboração do 
cronograma dessas obras; 

IV - a valorização dos recursos naturais e paisagísticos 
existentes no local, buscando a sua preservação; 

V - a reposição da camada superficial do solo nos locais 
terraplenados e o plantio de vegetação rasteira nas áreas públicas e nas quadras, após 
as obras de terraplenagem. 

§ 32 . As obras de terraplenagem que resultarem em taJudes 
de corte ou .aterro deverão atender as seguintes especificações: 

I - os lotes serão projetados de forma a garantir a 
acessibilidade junto ao recuo frontal mínimo de S,OOm (cinco metros), ou recuo maior 
quando estabelecido em lei, devendo o restante do lote ser projetado de forma a garantir 
sua edificabilidade; 

11 - deverão ser observadas as disposições da alínea "c" do 
inciso V do artigo 55 desta lei complementar; 

111 - o talude deverá possuir inclinação máxima atendendo à 
relação vertical e horizontal de 2/3 (dois para três) para aterros e 312 (três para dojs) para 
corte, ou maior, caso as condições geotécnicas do terreno o permitam, quando as obras 
de corte ou aterro resultarem em taludes com altura superior a 5,00m (cinco metros); 

IV - deverão ser criadas bermas escalonadas no máximo a 
cada 5,00m (cinco metros) de diferença de cota altimétrica, com largura mínima de 2,50m 
(dois metros e cinquenta centímetros), providas de canaletas de drenagem nos pés do 
talude e ~nclinação da plataforma na seção transversal de 1% (um por cento) a 2% (dois 
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por cento) no sentido de seu interior e na seção longitudinal de 1% (um por cento) a 5% 
(cinco por cento), quando as obras de corte ou aterro resultarem em taludes com altura 
superior a 5,00m (cinco metros); 

V - as bermas deverão ser dotadas de escadas hidráulicas e 
canaletas de drenagem pluvial; 

VI - quando não for possível vencer os desníveis do terreno 
com taludes, poderão ser projetadas estruturas de contenção, que serão dimensionadas 
em projetos específicos. em função das sondagens locais e de forma a garantir vida útil 
da obra de no mínimo 50 (cinquenta) anos; 

VIl - as estruturas de contenção não poderão conter, em 
hipótese alguma, soluções que envolvam o subsolo de lotes, áreas institucionais ou 
terrenos de terceiros. 

§ 4º. Qualquer obra de adequação, alargamento, integração 
e/ou concordância do projeto do loteamento à malha viária existente será de 
responsabilidade do loteador, devendo ser incluídas no cronograma físico-financeiro. 

§ 5º. O projeto de terraplenagem deverá contemplar as 
calçadas, de forma a garantir o acesso ao interior dos lotes sem originar desnível entre 
uma testada e outra, mantendo-as num só plano em toda a quadra, atendendo às 
disposições da Lei Municipal nº 8.077, de 05 de abril de 2010, ou norma que a substitua. 

§ 6º. Não serão admitidas saias de taludes e soleiras sobre 
lotes e Áreas de Preservação Permanente, definidas pela Lei Federal nº 4. 771, de 15 de 
setembro de 1965, com suas alterações. 

Art. 12. A partir das faixas de domínio público das rodovias, 
estradas munjcipais, ferrovias, dutos e faixas de alta tensão será obrigatória a reserva de 
faixa "non aedilicandi'' de, no mínimo, 15,00m (quinze metros) de cada lado. 

§ 1 º· As faixas "non aedificandi" de que trata o 1'capuf' deste 
artigo poderão ser destinadas à implantação de sistema viário. 

§ 2º. Desde que tecnicamente justificado pelo órgão 
competente, a largura da faixa "non aedificandi", ao longo das estradas municipais, de 
emissários e coletores de esgotos, bem como ao longo de galerias de águas pluviais 
poderá ser alterada. 

§ 3º. Observada a reserva mínima de faixa "non aedificandi", 
prevista no "capuf' deste artígo, os dutos qu.e transportam material inflamável devem 
atender ainda às disposições da legislação federal e estadual pertinentes e às 
recomendações constantes no respectivo licenciamento ambi·ental. 
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Art. 13. Nos projetos de loteamento, o impacto nas condições 
de vazão de escoamento pluvial e de sua infiltração no solo ao longo do tempo. em 
decorrência da futura urbanização, deverá ser compensado com a implantação de obras 
de drenagem e de macrodrenagem. 

§ 12 . As obras de que trata este artigo poderão ser 
constituídas por áreas e pavimentos permeáveis, poços de infiltração, bacias de retenção 
e dispositivos de dissipação de ener.gia. 

§ 22• As diretrizes de drenagem e macrodrenagem deverão 
ser expedidas pelos respectivos órgãos técnicos compe-tentes da Prefeitura Municipal e 
deverão ser parte integrante das diretrizes do loteamento. 

Subseção 11 
Das áreas destinadas ao uso público 

Art. 14. O percentual de áreas destinadas ao uso público nos 
loteamentos será proporcional à densidade populacional prevista para a gleba, observado 
o mínimo de 35% (trinta e cinco por cento) da área total, atendendo as seguintes 
disposições: 

I - 5% (cinco por cento), no mínimo, para área institucional; 

11 - 5% (cinco por cento), no mínimo, para área verde; e 

111 - 5% (cinco por cento), no mínimo, para sistema de lazer. 

§ 12 . Quando a gleba objeto do loteamento estiver inserida 
em Áreas de Controle de Impermeabilização, conforme Mapa 6 da Lei Complementar n2 

306, de 17 de novembro de 2006, será exigido um adicional de 5% (cinco por cento) de 
área verde. 

§ 22 . O percentual mínimio de áreas verdes e de sistema de 
lazer em glebas situadas em Zona de Proteção Ambiental Dois - ZPA2 será de 15% 
(quinze por cento), mesmo quando localizadas em Áreas de Controle de 
Impermeabilização. 

§ 32 • As glebas situadas em Zonas de Qualificação- ZOA ou 
Zonas de Urbanização Específica- ZUE deverão atender ao disposto nos arts. 143, 144, 
146 e 147 desta lei complementar. 

§ 42 . Quando o espaço necessário para vias de circulação for 
inferior a 20% (vinte por cento), o excedente, até esse limite, será acrescentado às áreas 
institucionais. 

§52 . Quando a gleba objeto do loteamento estiver situada na 
Bacia Hidrográfica do Rio Buquira e inserida nas Áreas de Controle de 
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Impermeabilização, conforme Mapa 6 da Lei Complementar nº 306, de 17 de novembro 
de 2006, será exigido um adicional de 20% (vinte por cento) de área verde. 

§ 62 . As áreas destinadas à finalidade institucional, área verde 
e sistema de lazer de uso público, deverão estar situadas em locais cujas características 
técnicas permitam a sua plena utilização. 

Art. 15. Os locais reservados para área institucional, área 
verde e sistema de lazer deverão atender as seguintes disposições: 

I - as áreas institucionais e de sistema de lazer deverão 
situar-se em parcelas de terrenos de configuração topográfica natural com declividade de 
até 15% (quinze por cento), possibilitada a sua adequação através de obra de 
terraplenagem, pelo loteador, quando a declividade for maior do que 15% (quinze por 
cento); 

11 - os sistemas de lazer deverão se localizar de forma central 
no loteamento e, p~eferencialmente, circundados por via pública. 

111 - as áreas verdes serão, preferencialmente. situadas em 
áreas limítrofes às áreas de preservação permanente determinadas pela legislação 
ambientaJ vigente, devendo compor parques lineares; 

IV - as rotatórias e canalizações do sistema viário, assim 
como as faixas "non aedificandi", previstas no artigo 12 desta lei complementar, não 
poderão ser computadas como parte do percentual de área verde, sistema de lazer ou de 
área institucional; 

V - deverá ser evitada a excessiva fragmentação das áreas 
verdes e dos SIStemas de lazer, com o objetivo de otimizar a utilização e a manutenção 
das mesmas; 

VI - não serão permitidas áreas verdes e sistemas de lazer 
cuja localização configure situação de confinamento. 

Art. 16. As calçadas ao longo das áreas verdes, sistemas de 
laze-r e áreas institucionais deverão ser executadas pelo loteador, respeitando as 
disposições da Lei Municipal nº 8.077, de 05 de abril de 2010, exceto nos loteamentos 

· que possuírem mais de 90% (noventa por cento) dos lotes com áreas de até 200,00m2 

(duzentos metros quadrados). 

Subseção 111 
Das quadras e dos lotes 

Art. 17. As áreas destinadas a lotes, resultantes do projeto de 
loteamento, deverão atender as dimensões estabelecidas para cada zona de uso, nos 
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termos do Anexo 12 desta tei complementar, obseNados os seguintes parâmetros 
mínimos: 

I - a declividade máxima ou final do lote será definida pelo 
quociente da diferença da altura de seu ponto de cota altimétrica mais alta com relação 
ao ponto de cota altimétrica mais baixa, e a menor distância horizontal entre estes; 

11 - definida a declividade final do lote e da via de situação, a 
área e a testada mínimas dos lotes serão estabelecidas conforme quadro abaixo: 

Declividade do lote (%) Testada mínima (m) Area mínima (m2) 

os 25 8,00 200,00 
> 25 s 30 10,00 250 00 

111- não serão admitidos lotes com declividade final de projeto 
superior a 30% (trinta por cento), e-xceto na Zona de Chácaras - ZCH, que atenderá ao 
disposto no artigo 48 desta lei complementar. 

Art. 18. O comprimento maxtmo das quadras será de 
300,00m (trezentos metros), excetuando-se os loteamentos na Zona de Chácaras- ZCH 
e na Zona de Urbanização Específica- ZUE. 

Parágrafo único. Quando a quadra ultrapassar a extensão 
máxima definida no "caput'' desse artigo deverá ser prevista \Tia de circulação de veículos. 

Art. 19. Os lotes não poderão confrontar-se com as Áreas de 
Preservação Permanente definidas pela Lei Feder:al n9 4.771 , de 15 de setembro de 
1965. 

Subseção IV 
Das vias de circulação 

Art. 20. As vias de circulação do projeto de loteamento 
deverão, obrigatoriamente, articular-se com as vias públicas adjacentes existentes, e 
harmor:lizar-se com a topografia local. 

§ 1.2. A Prefeitura Municipal indicará, na fase de diretrizes, as 
vias projetadas que deverão ser rncorporadas ao projeto do loteamento. 

§ 22 . Somente serão admitidas vias em "cul de sac", quando 
não houver condições técnicas de continuidade viária, situação essa devidamente 
comprovada pelo técnico responsável pelo projeto. 

Art. 21. As vias locais com acesso único para entrada e saída 
deverão ter comprimento máximo de 150,00m (cento e cinquenta metros), medidos entre 
o eixo da via transversal e o seu final. 
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Parágrafo úmco. As vias em ''cul de sac" devem observar o 
raio mínimo de 1 O,OOm (dez metros) de pista na extremidade em "cul de sac". 

Art. 22. O projeto do sistema viário deverá ser elaborado de 
modo a evitar o trânsito de passagem para veículos por vias locais, que se destinarão 
preferencialmente ao acesso dos respectivos lotes lindeiros. 

Art. 23. O traçado, as dimensões e as inclinações das vias 
públicas obedecerão aos parâmetros urbanísticos constantes dos Anexos 1-A e 1-8 e os 
respectivos perfis das vias constantes do Anexo 2 desta lei complementar. 

§ 1 º· No projeto do loteamento deverá constar a classificação 
do sistema viário em quadro especifico contendo a relação das vias e sua respectiva 
classificação em vias locais, subcoletoras, coletoras, arteriais de 1 ª e 2ª categorias e 
expressas, conforme os Anexos 1-A e 1-8 desta lei complementar. 

§ 2º. Nos cruzamentos das vias públicas, os alinhamentos 
das guias serão concordados por arco de círculo de raio mínimo na forma do disposto na 
tabela abaixo: 

Cruzamento de vias Raio mínimo 
via local com via local 9,00m (nove metros) 
via local com via coletora 9,00m (nove metros) 
via local com via arter:ial 11 OOm (onze metros) 
via coletora com via arterial 11 ,OOm (onze metros) 
via coletora com via coletora 11 ,00m (onze metros) 
via arterial com via arterial 14,00m (quatorze metros) 

§ 3º. Eventualmente, as declividades máximas previstas nos 
anexos 1-A e 1-8 desta lei complementar poderão ser alteradas em função das 
características geomortológicas do solo, tendo em vista o controle de erosão, limitadas a 
extensões de até 1 OO,OOm (cem metros). 

Art. 24. Não serão admitidas vielas de serviços ou vie'las 
sanitárias nos projetos de parcelamento do solo. 

Art. 25. Não é permitido o prolongamento de via existente ou 
projetada com largura inferior à mesma. 

Art. 26. A Prefeitura Municipal estabelecerá nas diretrizes~ os 
requisitos técnicos específicos que deverão ser observados no traçado do arruamento e 
na sua implantação, quando necessário. 

Parágrafo único. As ciclovias deverão ser incluídas no projeto 
de loteamento, em consonância com o Plano Cicloviário do Município, obedecendo aos 
parâmetros estabelecidos nos Anexos 1-A, 1-8 e Anexo 2 desta lei complementar. 
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Art. 27. Todas as vias de circulação, inclusive as Ciclovias, 
deverão possuir iluminação pública. 

Parágrafo único. Deverá ser prevista iluminação 
complementar junto aos canteiros centrais e calçadas, desde que tecnicamente 
justificado. 

SEÇÃO 111 
Dos tipos de loteamento 

Art. 28. Os loteamentos, atendidas as demais disposições 
desta lei complementar r poderão ser implantados segundo as tipologias a seguir 
discriminadas: 

I - loteamento residencial o,u misto; 

11 - loteamento residencial de interesse social integrado à 
edificação; 

I I I - loteamento industrial; 

IV - loteamento de chácaras. 

Parágrafo único. Entende-se por loteamentos mistos aqueles 
que absorvem lotes para fins resrdenciais, de comércio e de serviços. 

Subseção I _ 
Do loteamento residencial ou misto 

Art. 29. Nos loteamentos residenciais ou mistos deverão ser 
observadas as disposições constantes das Seções I, 11, IV, V e VI deste Gapftu1o. 

Parágrafo único. As dimensões mír.~imas do lote deverão 
atemder os parâmetros mínimos estabelecidos r.~o artigo 17 desta lei complementar. 

Subseção 11 
Do loteamento residencial de -inter-esse social integrado à edificação 

Art. 30. Serão permitidos loteamentos residenciais de 
interesse social, desde que compr-ovadamente vinculados à edificação e ao atendimento 
da demanda inscrita no Programa Habitaciona'l do Município. 

Art. 31 . Nos loteamentos residenciais de interesse social 
integrados à edificação deverão ser observadas as disposições constantes das Seções I, 
11 , IV, V e VI deste Capítulo. 
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Parágrafo único. Considera-se loteamento residencial de 
interesse social integrado à edificação aquele destinado a atender a população com 
renda familiar não superior a 3 (três) salários mínimos, financiado pela Caixa Econômica 
Federal ou outra instituição governamental. 

Art. 32. Nos projetos de loteamentos residenciais de interesse 
social integrados à edificação os lotes para a fínalidade residencial unifamiliar poderão ter 
sua área mínima reduzida para 140,00m2 (cento e quarenta metros quadrados), com 
testada de 7,00m (sete metros). 

Art. 33. No pedido de diretrizes do loteamento, o loteador 
deverá informar, por escrito, o percentual de lotes que pretende destinar para a faixa de 
renda de até 3 (três) salários mrnimos, bem como o número total de lotes. 

Art. 34. O projeto do loteamento residencial de interesse 
social integrado à edificação deverá observar ainda os seguintes requisitos: 

I - após a aprovação do loteamento no Grupo de Análise e 
Aprovação de Projetos Habitacionais "do Estado de São Paulo - GRAPROHAB o loteador 
deverá solicitar à Prefeitura Municipal certidão de aprovação preliminar do loteamento, 
para encaminhamento à Caixa Econômica Federal ou outra instituição governamental 
promotora, para que a mesma analise e formalize a aprovação e respectivo contrato; 

11 - o interessado deverá apresentar a aprovação e respectivo 
contrato firmado com a Caixa Econômica Federal ou entidade governamental; 

111 - em havendo anuência expressa da Caixa Econômica 
Federal ou outra instituição governamental, o projeto poderá ser encaminhado para 
aprovação final. devendo ser ínstruído com os documentos constantes no artigo 58 desta 
lei complementar e os relacionados abaixo: 

a) via original do contrato padrão dos lotes vinculados ao 
programa de interesse social do Município; 

b) declaração de que as unidades serão vendidas 
diretamente à Caixa Econômica Federal ou instituição governamental equivalente que, 
para seleção dos beneficiários, valer-se-á do cadastro do Programa Habitacional do 
Município; 

IV - em não havendo anuência expressa da Caixa Econômica 
Federal, o loteador deverá apresentar projeto substitutivo alterando a dimensão dos lotes 
para área mínima definida para zona de uso, conforme Anexo 12 desta lei complementar. 

Art. 35. Deverá ser apresentado projeto de engenharia que 
contemple o "Plano de Ocupação de Quadra e Lote", considerando o relevo final do 
terreno, as construções, a sua acessibilidade, as divisas, a estabilidade geotécnica do 
solo, a drenagem superficial e o esgotamento sanitário. 
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§ 1 º· As- divisas laterais e de fundos do lote/unidade 
habitacional deverão ser murados. 

§ 2º. Quando o desnível de terreno entre os lotes contíguos, 
em qualquer uma das suas divisas, for maior que 0,50m (cinquenta centímetros), deverão 
ser construfdos muros de contenção ou de arrimo, para garantir a estabilidade geotécnica 
do terreno. 

§ 3º. Nos lotes de soleira negativa deverão ser adotadas 
obras de drenagem de águas pluviais, águas servidas e esgotos sanitários. 

§ 4º. A execução das obras constantes dos §§ 1 º a 3º deste 
artigo é condição necessária para a concessão do ''Habite-se" das edificações e 
recebimento das obras do loteamento. 

Art. 36. A edificação das unidades resiaenciais poderá ser 
efetuada concomitantemente às obras de infraestrutura do loteamento. 

Art. 37. A liberação do habite-se, referente às obras de 
edificação das unidades residenciais, ficará vinculada ao recebimento definttivo das obras 
de infraestrutura, referente à parcela do loteamento vinculada ao Programa Habitacional, 
firmado com a Caixa Econômica Federal ou outra entidade governamental. 

Subseçãolll 
Do loteamento industrial 

Art. 38. Nos loteamentos industriais, deverão ser observadas 
as disposições constantes das Seções I, 11 , IV, V e VI deste Capítulo, com exceção das 
disposições do artigo 14. 

Art. 39. Considera-se loteamento industrial o parcelamento do 
solo destinado a absorver atividades industriais, sendo admitidos os demais usos 
conforme o Anexo 12 desta lei complementar, quando localizados em Zona de Uso 
Predominantemente Industrial - ZUPI e em Zona de Uso Diversificado - ZUD. 

Parágrafo único. Na Zona de Uso Estritamente Industrial - Zl 
somente será permitido loteamento para atividade exclusivamente industrial. 

Art. 40. O loteamento industrial poderá ser implantado nas 
zonas de uso, conforme estabelecido no Anexo 12 desta lei complementar, mediante 
apresentação de plano específico de ocupação, devendo ser objeto de análise das 
Secretarias de Planejamento Urbano, de Meio Ambiente e de Transportes. 

Parágrafo único. Após a aprovação do anteprojeto do 
loteamento industrial pela Secretaria de Planejamento Urbano, o interessado deverá 
apresentar a Licença Prévia de Instalação emitida pelo órgão ambiental estadual 
competente. 
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Art. 41. São requisitos técnico-urbanísticos para parcelamento 
do solo para implantação de loteamento industrial: 

I - da área total da gleba deverão ser destinados no mínimo 
35% (trinta e cinco por cento) para uso público, sendo que: 

a) 5% (cinco por cento), no mínimo, para área institucional; 

b) 5% (cinco por cento), no mínimo, para área verde; e 

c) 5% (cinco por cento). no mínimo, para sistema de lazer. 

11 - as dimensões mínimas do lote atenderão o disposto no 
Anexo 12 desta lei complementar para a zona de uso de localização da gleba. 

Art. 42. As áreas verdes do loteamento industrial deverão 
estar localizadas, preferencialmente, no seu entorno, em dimensões suficientes a 
proteger as áreas circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais ou acidentais, 
permitindo assim um isolamento em relação às demais funções urbanas. 

Art. 43. As características técnicas, a declividade e as 
dimensões mmtmas e máximas exigidas para vias de circulação em projeto de 
loteamento industrial serão aquelas constantes do Anexo 1-8 desta lei complementar. 

Parágrafo único. Nos cruzamentos das vias públicas os dois 
alinhamentos da guia serão concordados por arco de círculo com raio mínimo de 14,00m 
(quatorze metros). 

Art . 44. O aceite final das obras do loteamento industrial fica 
vinculado à obtenção da Licença de Instalação junto ao órgão ambiental estadual 
competente. 

Subseção IV 
Do loteamento de chácaras 

Art. 45. Nos loteamentos de chácaras deverão ser 
observadas as disposições constantes das Seções J, 11 , IV, V e VI deste Capítulo e as 
restrições próprias desta Subseção, com exceção das disposições dos artigos 14 e 19. 

Art. 46. Considera-se loteamento de chácaras as glebas 
parceladas em lotes, com área mínima condicionada à declividade natural do terreno, 
segundo a classificação abaixo: 

I - para declívidade menor que 30% (trinta por cento), a área 
mínima do lote será de 3.000,00m2 (três mil metros quadrados); 
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li - para declividade entre 30% (trinta por cento) e 40% 
(quarenta por cento), a área mínima do lote será de 5.000,00m2 (cinco mil metros 
quadrados). 

Parágrafo único. Os loteamentos de chácaras somente serão 
permitidos na zona de uso caracterizada como Zona de Chácara- ZCH. 

Art. 47. Ficam dispensados do ·cumprimento do requisito da 
declividade max1ma previsto no inciso 111 do artigo 1 O desta lei complementar, os 
proprietários das áreas destinadas à implantação de loteamento de chácaras, observando 
as seguintes disposições: 

I - a cota natural do terreno deverá ser preservada ao 
máximo, possível, vedados o corte e o aterro (terraplenagem)., salvo para abertura do 
sistema viário onde este corte ou aterro for necessário e também para garantir o acesso 
da via para o interior do lote .. de forma confortável; 

11 - para hipótese de corte ou aterro para a abertura do 
sistema viário, deverão ser atendidas as diretrizes para obras de terraplenagem a serem 
fornecidas pelo órgão municipal competente. 

Art. 48. O percentual de áreas destinadas ao uso público, nos 
loteamentos de chácaras, será de no mínimo de 35% (trinta e cinco por cento) da área 
total, atendidas as seguintes disposições: 

I - 5% (cinco por cento), no mínimo, para área institucional; 

11 - 1 O% (dez por cento), no mínimo, para área verde e 
sistema de lazer, respeitado, no mínimo. 5% (cinco por cento) para sistema de lazer. 

Art. 49. São requisitos técnico-urbanísticos para o 
parcelamento do solo destinado a implantação de loteamento de chácaras: 

I - as dimensões e declividades das vias de circulação serão 
fornecidas por ocasião das diretrizes do loteamento; 

11 - as vias de circulação devem receber soluções de 
pavimento inte.rtravado; 

111 - em taludes de cortes e aterros com altura superior a 
5,00m (cinco me1ros) deverão ser atendidas as disposições do artigo 11 desta lei 
complementar; 

IV - as vias de circulação que darão acesso aos lotes deverão 
manter o gr-eide de forma a se obter uma transição confortável da via para os referidos 
acessos; 
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V - o loteamento deverá ser dotado de sistema de drenagem 
de águas pluviais, cujo projeto será elaborado de acordo com as diretrizes fixadas pela 
Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal; 

VI - deverá ser mantida taxa de permeabilidade de 65% 
(sessenta e cinco por cento). 

SEÇÃO IV 
Do licenciamento do loteamento 

Subseção I 
Da definição de diretrizes 

Art. 50. A aprovação do projeto de loteamento será precedida 
de solicitação de diretrizes à Prefeitura Municipal, pelo proprietário, instruída com os 
seguintes documentos: 

I - requerimento solicitando Diretrizes para Loteamento, 
indicando o tipo de loteamento pretendido; 

11 - titulo de propriedade do imóvel; 

111 - certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida pelo 
Registro de Imóveis competente; 

IV - levantamento topográfico planialtimétrico da área, 
elaborado no sistema UTM. em 3 (três) vias em papel, na escala 1:1000, e em arquivo 
digital, formato "dwg", contendo: 

a) as coordenadas verdadeiras dos marcos de partida; 

b) curvas de nível de metro em metro, baseada na referência 
de nível do Município; 

c) limite das divisas da propriedade, perfeitamente 
delimitadas; 

d) localização dos cursos d'água, lagos, lagoas, reservatórios, 
nascentes e áreas de várzea; 

e) localização e caracterização das áreas com fisionomias 
vegetais nativas e das construções existentes no imóvel; 

f) indicação das Áreas de Preservação Permanente de acordo 
com os limites estabelecidos pela Lei Federal nQ 4.771 , de 15 de setembro de 1965 e 
suas alterações, dentro do imóvel até uma distância de 60,00m (sessenta metros) além 
das suas divrsas; 
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g) arruamentos vizinhos, até uma distância m1n1ma de 
60,00m, (sessenta metros) em todo o perímetro, com locação exata das vias de 
circulação existentes, incluindo no mínimo 3 (três) estacas; 

h) indicação de linhas de transmissão de energia elétrica, 
torres de comunicação. ferrovias, rodovias, dutos ou outros, com respectivos traçados. 
trajetos e áreas "non aedificandi"; 

i) outras indicações que possam interessar a orientação geral 
do loteamento. 

Art. 51 . Nas diretrizes para loteamento, a Secretaria de 
Planejamento Urbano poderá indicar a localização das áreas institucionais, verdes e de 
sistemas de lazer. 

Art. 52. Nas diretrizes viárias será indicado o traçado básico 
do sistema viário a ser observado na elaboração do projeto do loteamento. 

Art. 53. Nas diretrizes ambientais, emitidas pela Secretaria de 
Meio Ambiente, estarão indicadas as espécies arbóreas que não poderão ser suprimidas 
na elaboração do projeto do loteamento. 

Art. 54. Os projetos de água e esgoto deverão ser 
dimensionados em função da densidade populacional máxima prevista para a gleba, com 
parâmetros de uso e ocupação do solo estabelecidos no Anexo 12 desta lei 
complementar. 

Subseção 11 
Da aprovação do anteprojeto 

Art. 55. Após a fixação das diretrizes, ingressará o 
interessado na Prefeitura Municipal, com o pedido de análise do anteprojeto do Plano de 
Parcelamento, e dos Projetos de Terraplenagem e de Macrodrenagem, no mesmo 
processo da fase anterior, contendo: 

I - ofício solicitando análise do anteprojeto do Plano de 
Parcelamento; 

11 -título de propriedade atualizado do imóvel; 

111 -certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida pelo 
Registro de Imóveis competente; 

IV -projeto de parcelamento elaborado no sistema UTM, em 
3 (três) vias em papel, na escala 1:1000, e em arquivo digital, formato "dwg", contendo: 
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a) limite da gleba a ser parcelada, com medidas e 
confrontações atualizadas, em conformidade com o registro em cartório: 

b) laudo geotécnico e hidrogeológico, recursos hídricos 
superficiais existentes, memorial de caracterização e relatório fotográfico da vegetação, 
posição correta dos afloramentos, devendo ser observadas as in'formações constantes 
das bases cartográficas oficiais; 

c) indicação de curvas de nível de metro em metro e malha 
de coordenadas; 

d) sistema de vias com a respectiva hierarquia, inclusive 
ciclovias; 

e) quadras, lotes. áreas verdes, sistemas de lazer e áreas 
institucionais com as respectivas dimensões, numeração e indicação dos elementos das 
curvas de concordância nos cruzamentos de vias (tangente, ângulo central, raio, 
desenvolvimento de curva e área de gola); 

f) indicação em planta da área dos lotes, das áreas verdes. 
dos sistemas de lazer e das áreas institucionais; 

g) indicação das áreas de preservação permanente de acordo 
com os limites estabelecidos pela Lei Federal n. 4.771 , de 15 de setembro de 1965, com 
suas alterações; 

h) indicação das dimensões das divisas da área. de acordo 
com o título de propriedade; 

i) indicação, em quadro, da área total da gleba, da área total 
dos lotes, da área do sistema viário, das áreas verdes, dos sistemas de lazer e 
institucionais e do número de lotes~ 

j) indicação da destinação dos lotes para fins residenciais, 
-comerciais, de serviços, institucionais e industriais, respeitando o zoneamento do local e 
as diretrizes fixadas para a g1eba; 

k) as coordenadas verdadeiras (sistema UTM) dos marcos de 
partida para a elaboração do levantamento planialtimétrico. 

V - nesta fase, o loteador deverá apresentar o anteprojeto do 
Plano de Parcelamento, em duas plantas, sendo a primeira com as curvas de nível em 
cota natural, e a segunda com as curvas de nível resultantes do p~ojeto de 
terraplenagem, com a devida identificação dos taludes de corte e aterro. 

a) plantas contendo as seções transversais do arruamento e 
quadras contíguas em posicionamento adequado e em número suficiente à finalidade de 
LC. 428110 Pl 22997 ,Qf1 O 25 



Prefeitura M unicipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

demonstrar a declividade final das mesmas e as condições de acessíbHidade dos lotes e 
áreas públ'icas; 

b) pe_rfis longitudinais das vias, -na escala horizontal 1:1000 e 
vertical 1:100, indicando estacas; cotas do terreno natural; contas do greide projetado, 
curvas vert~cais e declividade do greide das vias,-de acordo com as inclinações previstas 
nesta lei complementar; 

c) todos os lotes deverão ser terraplenados para que os 
greides da testada do lote sejam necessariamente coincidentes com as vias -de situação, 
sendo que os lotes com área total inferior a 300,00m2 (trezentos metros quadrados) 
deverão apresentar ainda declividade uniforme e harmônica; 

d) quando a declividade da via se aproximar dos limites 
maxtmos estabelecidos nos Anexos 1-A e 1-8 desta lei complementar, deverão ser 
apresentados perfis da gl.iia que estiver na condição mais desfavorável. 

Art. 56. O empreendedor deverá apresentar ·sondagem e 
ensaios de permeabilidade do solo para as Áreas Institucionais propostas, antes da 
aprovação do anteprojeto. 

Art. 57. Após a aprovação do anteprojeto, o interessado 
poderá apresentar para análise, na Divisão de P.arcelamer:~to do Solo: 

I - projeto de Pavimentação, Guia e Sarjeta, baseado nas 
diretrizes fornecidas, para análise e parecer final; 

11 - ofJcio solicitando anuência do Projeto de Iluminação 
Pública, antes da aprovação junto à concessionária de energia local; 

111 projeto aprovado pela concessionária de energia local 
para análise e parecer final. 

Subseção 111 
Da aprovaç.ão final do projeto de loteamento 

Art. 58. Atendidas as disposições do artigo anterior, o 
interessado deverá ingressar com o pedido de aprovação final do projeto do loteamento, 
no mesmo processo das fases anteriores, contendo: 

I -ofício solicitando a aprovação final ; 

11 - título de propriedade atualizado do imóvel, com a área 
exata do parcelamento devidamente retificado ou desmembrado; 
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111 -certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida pelo 
Registro de Imóveis competente, com área exata do parcelamento devidamente retificada 
ou desmembrada; 

IV - certidão negativa de tributos municipais; 

V- plano geral do loteamento na escala 1:1000, em 9 (nove) 
vias, assinadas pelo proprietário e pelo profissional habilitado, contendo: 

a) limite da gleba a ser parcelada, com medidas e 
confrontações atualizadas, em conformidade com o registro em cartório; 

b) indicação de curvas de nível de metro em metro, 
representando a terraplenagem a ser executada e malha de coordenadas; 

c} sistema de vias com a respectiva hierarquia; 

d) quadras, lotes, áreas verdes, sistemas de lazer e áreas 
institucionais com as respectivas dimensões, numeração e indicação dos elementos das 
curvas de concordância nos cruzamentos de vias (tangente, ângulo central, raio, 
desenvolvimento de curva e área de gola); 

e) indicação em planta da área dos lotes, das áreas verdes, 
dos sistemas de lazer e das áreas institucionais; 

f) indicação das dimensões das divisas da área, de acordo 
com o titulo de propriedade; 

g) indicação, em quadro, da área total da gleba, da área total 
dos lotes, da área do sistema viário, das áreas verdes, dos sistemas de lazer e 
institucionais e do número de lotes; 

h} indicação da destinação dos lotes para fins residenciais, 
comerciais, de serviços, institucionais e industriais, respeitando o zoneamento do local; 

VI - projetos de engenharia para as obras de terraplenagem, 
conforme disposto no artigo 11 desta lei complementar; 

VIl - memorial descritivo dos lotes, das áreas verdes, dos 
sistemas de lazer, das áreas institucionais e do sistema viário em 4 (quatro) vias; 

VIII - projeto técnico de arruamento, em 4 (quatro) vias, 
contendo: 

a) indicação dos pontos de concordância de alinhamentos 
(ponto de concordância, ponto de tangência, raios e ângulo central); 
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b) indicação- do estaQueamento das vias, bem como nos 
cruzamentos entre eixos com outras vias (número de estacas e frações de estacas); 

c) indicação da orientação cartográfica do alinhamento do 
eixo da via (ângulos e quadrantes); 

IX - planta contendo perfis longitudinais e transversais de 
todas as vias de circulação, das áreas institucionais, das áreas verdes, dos sistemas de 
lazer e das quadras; cálculo de terraplenagem com distribuição de volume, na escala 
horizontal 1:1000 e vertical 1:100 indicando estacas; cotas do terreno natural; cotas do 
greide projetado e declividade do greide, indicando também as especificações do tipo de 
controle tecnológico de solo que será executado durante as obras de abertura de vias; 
orçamento, em 4 (quatro) vias; 

X - projeto de escoamento de águas pluviais, observadas as 
disposições do artigo 13 desta lei complementar, incluindo guias e sarjetas, memória de 
cálculo e orçamento, em 4 (quatro) vias; 

XI - projeto de macrodrenagem, obs·ervadas as disposições 
do artigo 13 desta lei complementar, composto por memorial justificativo, área de 
influência, memória de cálculo, especificações técnicas, perfis, plantas, detalhes e 
orçamento] em 4 (quatro) vias; 

XII - projeto de sinalização viária horizontal e vertical e de 
dispositivo de segurança, este último quando necessário e seu respectivo orçamento, em 
3 (três) vias; 

XIII - projeto de dimensionamento de pavimento das vias, 
respectivo memorial descritivo do projeto, e orçamento, em 4 (quatro) vias, conforme as 
normas estabel.ecidas pela Secretaria de Transportes; 

XIV - projeto de paisagismo das áreas verdes e sistemas de 
lazer, incluindo iluminação ornamental das respectivas áreas, bem como projeto de 
arborização das calçadas. memorial e orçamento, em 4 (quatro) vias; 

a) quando existente Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental - TCRA aprovado pela CETESB o mesmo deverá ser apresentado em 04 
(quatro) vias. 

XV - Laudo de Caracterrzação da Vegetação, Planta 
Urbanística Ambiental, Projeto de Revegetação/Restauração das Áreas Verdes e Áreas 
de Preservação Permanente, quando houver, seu respectivo memorial, assim como cópia 
do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental assinado junto ao órgão estadual 
ambiental competente, em 1 (uma) via; 

XVI- projeto de abastecimento e distribuição de água potável, 
e respectivo orçamento. devidamente aprovados pelo órgão competente, em 1 (uma) via; 
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XVII - projeto do sistema de coleta. tratamento, lançamento 
de efluente tratado, e orçamento, devidamente aprovados pelo órgão competente, em 1 
(uma) via; 

XVIII - projeto do sistema de distribuição de energia elétrica 
domiciliar, memorial e orçamento, devidamente aprovados, em 3 (três) vias; 

XIX- projeto de instalação de .iluminação pública, memorial e 
orçamento, devidamente conferido pela Prefeitura Municipal e aprovado pela 
concessionária de energia local, em 3 (três) vias; 

XX - projeto de proteção das áreas sujeitas à erosão, em 3 
(três) vias; 

XXI - orçamento do plantio de vegetação rasteira de que trata 
o inciso V do§ .2º do artigo 11 desta lei complementar, em 2 (duas) vias; 

XXII - orçamento, com quantitativos de cada item e 
cronograma físico-financeiro de execução das obras de infraestrutura, paisagismo e 
Termo de Recuperação Ambiental - TCRA, quando existente, em 04 (quatro) vias; 

XXIII -Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do autor 
do projeto e do responsável técnico pela execução das obras, assim como dos projetos 
de que tratam os incisos V a XX deste artigo, em 1 (uma) via; 

XXIV- arquivo digital, em formato "dwg", dos projetos de que 
1 

tratam os incisos V a XX deste artigo; 

XXV - certrricado de aprovação e planta do projeto de 
parcelamento devidamente aprovada pelo GRAPROHAB ou pelo órgão que vier a 
substituí-lo na aprovação de loteamentos residenciais; 

XXVI - Licença Prévia de Instalação do órgão estadual 
competente, quando se tratar de loteamentos industriais. 

§ 1º. Os projetos de que trata este artigo deverão ser 
assinados pelo proprietário do imóvel e por profissional habilitado, devidamente 
registrado na Prefeitura Municipal. 

§ 2°. Concluída a análise dos projetos e atendidas as 
exigências desta lei complementar, será expedido pelo órgão competente da Prefeitura 
Municipal, o aceite do cronograma físico-financeiro das obras a executar, remetendo-se o 
processo ao Departamento de Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Planejamento 
Urbano, para aná·lise da documentação apresentada e providências constantes da Seção 
IV deste Capítulo. 

LC. 428110 Pl 22997 ·0/1 O 29 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo-

§ 32. São pressupostos para a aprovação do projeto de 
loteamento, pelo Prefeito Municipal, os pareceres das Secretar,ias de Planejamento 
Urbano, de Meio Ambiente, de Obras, de Transpo-rtes, de Assuntos Jurídicos e de 
Habitação, esta última apenas quando tratar de loteamento de interesse social. 

Art. 59. Aprovado o loteamento, o interessado deverá retirar a 
documentação necessária para reg.istro, inclusive a certidão do ato de aprovação. 

Art. 60. :Qualquer modificação no projeto de loteamento 
aprovado deverá ser submetida à prévia aprovação da Prefeitura Municipal, a 'pedido do 
interessado, instruído com os seguintes documentos: 

I - requerimento solicitando as modificações; 

11 - memorial descritivo das modificações; 

11'1 - 4 (quatro) vias do projeto referente às modificações; 

IV - 1 (uma) via do·projeto aprovado; 

V - anuência expressa de todos os adquirentes de lotes 
atingidos pela alteração. 

Parágrafo único. Aprovado 'O projeto de modificação e 
expedido o respectivo alvará, deverá este ser averbado no Registro lmobiliárto, no prazo 
de ·180 (cento e oitenta) dias, e encaminhada ao órgão competente da Prefeitura 
Municipal a cópia da certidão da referida averbação. 

Subseção IV 
Dos Prazos 

Art. 61 . A Prefeitura Municipal expedirá as diretrizes no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data do protocolo do pedido, desde que atendido o 
disposto no artigo 50 desta lei complementar. 

§ :1 2 . Na hipótese da documentação estar incompleta, ou caso 
se faça necessária qualquer diligência justificada, será nomicado o interessado, a 
apresentar a documentação faltante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 22 . Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a contagem 
do prazo de 60 (sessenta) dias será interrompida, para reiniciar-se na data do 
cumpliimento da exigência. 

·Art. 62. As diretrizes fixadas terão validade de 01 (um) ano, 
contando da data de notificação ao interessado, se.ndo que neste prazo deverá ser 
apresentado o anteprojeto, em consonância com o disposto no artigo 55 desta lei 
complementar. 
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Parágrafo único. Expirado o prazo de validade das diretrizes, 
o interessado deverá requere-r novo pedido de diretrizes para loteamento, iniciando novo 
processo administrativo. 

Art. 63. O anteprojeto do Plano de Parcelamento será 
analisado pela Secretaria de Planejamento Urbano, no prazo de 60 (sessenta) dias, com 
base nas diretrizes fixadas. 

§ 1º. Caso seja necessária quatquer diligência justificada, 
será notificado o interessado, para que apresente a documentação complementar, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 2º. Na hipótese· prevista no parágrafo anterior, a contagem 
do prazo de 60 (sessenta) dias será interrompidaj para reiniciar-se na data do 
cumprimento da exigência. 

§ 3º. Caso o interessado venha a alterar o anteprojeto, após 
sua análise final, deverá protocolar ofício contendo a justificativa das alterações, para ser 
novamente analisado. 

Art. 64.. Após a análise final do anteprojeto será expedida 
certidão, juntamente ao projeto do Plano de Parcelamento, conferído e carimbado, o qual 
terá validade de 1 (um} ano, a contar da data de sua expedição, para aprovaç.ão final do 
loteamento, com a documentação constante do artigo 58 desta lei complementar. 

Parágrafo único. Expirado o prazo de validade do anteprojeto, 
o interessado deverá requerer novo pedido de diretrizes para loteamento, iniciando novo 
processo administrativo. 

Art. 65. O prazo para aprovação do projeto de loteamento, 
pela Prefeitura Municipal, será de 30 (trinta) dias, cor:ttados a partir do ,cumprimento do 
disposto no arti.go 58 desta lei .compl.ementar, e desd.e que sejam prestadas, pelo 
loteador, as garantias quanto à execução das obras de infraestrutura. 

§ 1 º· Caso seja necessária qualquer diligência justificada$ 
será notificado o interessado, para que apresente a documentação complementar. no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 2º. Na hipótese prevista no§ 1º deste artigo, o prazo de 30 
(trinta) dias será interrompido, voltando a ser contado da data do cumprimento da 
exigência. 

Art. 66. Aprovado o loteamento e emitido o certificado do ato 
,da aprovação, o loteador terá 180 (cento e oitenta) dias para registrar o loteamento, sob 
pena de caducidade do ato de aprovação. 
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§ 1 º· Após o registro do loteamento o interessado deverá 
apresentar à Divisão de Parcelamento do Solo, no prazo de 15 (quinze) dias, 2 (duas) 
vias do Plano de Parcelamento registrado, dos respectivos memoriais descritivos dos 
lotes e das áreas públicas, e da certidão de registro. 

§ 2º. Somente -após ·o registro do loteamento no cartório 
competente poderão ser iniciadas as vendas dos lotes. 

SEÇÃO V 
Do sistema de garantia 

A·rt. 67. A execução das obras de infraestrutura e urbanização 
decorrentes da implantação de loteamento ou desmembramento será objeto de garantia 
por parte do loteado r .dentre uma das seguintes modalidades: 

I - caLJção em dinheiro; 

11 - fiança bancária; 

111 - seguro garantia; 

IV - garantia hipotecária; 

V - alienação fiduciár[a em garantia. 

Subseção I 
Da caução em dinheiro 

Art. 68. Quando a garantia se fizer pela caução em dinheiro., 
deverá ser cumprido o seguinte procedimento. 

§ 1º. O loteador deverá efetuar depósito consignado a favor 
da Prefeitura Municipal, em conta específica a ser indicada pelo departamento 
competer:1te, no valor total das obr.as que se comprometeu a executar, conforme 
cronograma físico financeiro aprovado. 

§ 2º. Poderão ser feitas tantas cauções, quanto o número de 
etapas do cronograma citado, de forma que e-stando a etapa executada por .inteiro, o 
loteador-poderá solicitar a liberação daquela parcela da caução, e subsequentemente, da 
mesma forma para todas as etapas, até o cumprimento total das obrigações. 

§ 3º. O valor dos depósitos nunca .poderá ser inferior ·ao valor 
das etapas do cronograma. 

§ 42 . A Prefeitura Municipal deverá efetivar a aprovação do 
projeto de loteamerrto ou desmembramento, mediante a comprovação do depósito 
consignado .citado no § 1 º deste artigo. 
LC. 42.'8/10 Pl 22997-0/10 32 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de Stlo Paulo -

_Subseção li 
Da fiança bancária 

Art. 69. Quando a garantia se fizer por meio de ·fiança 
bancária, esta deverá ter prazo de duração duas vezes maior que o prazo para execução 
das obras, de ,forma que todo o processo de aviso de ·conclusão, vistoria, apresentação 
de "as builf', recebimer~to e aceite das obras constantes do cronograma, permaneça 
coberto p-ela respectiva carta de fiança bancária. 

Parágrafo único. Para essa modalidade também serão 
admitidas tantas quantas forem as etapas do cronograma físico-financeiro aprovado. 

Subseção 111 
Do seguro garantia 

Art. 70. Quando a garantia ocorr.er pelo seguro garantia, a 
apólice deverá ter prazo de vigência duas vezes maior que o prazo estabelecido para 
execução das obras, ou cláusula de revalidação automática, .objetivando sempre que o 
poder público fique garantido durante todo o processo de recebimento e ace.ite das obras 
do cronograma físico-financeiro aprovado. 

§ 1 Q. Eventual prorr.ogação de prazo por motivos pertinentes e 
justificados previstos nesta lei complementar, só será autorizada mediante a renovação 
da apólice citada no "caput'' oeste artigo. 

§ 2º. O valor da apólice deverá ser, no mínimo, 30% (trinta 
por cento) maior que o valor total das obras constantes do cronograma aprovado. 

Subse.ção.IV 
Da garantia hipotecária 

Art. 71 . Quando a garantia se fizer pela modalidade de 
garantia hipotecárja, esta deverá recair, obrigatoriamente., sobre imóvel titulado em nome 
do loteador, podendo, no caso de pessoa jurídica, comprovadamente em nome de seus 
sócios, não sendo permitido, em nenhuma hipótese, re.cair sobre lotes, glebas ou áreas 
destinadas ao uso público que façam parte· da matrícüla do imóvel loteando. 

§ 1 Q. Para · o aceite desta modalidade, o imóvel dado em 
garantia deverá estar devidamente avaliado pelo órgão competente da Prefeitura 
Municipal, que elaborará Laudo de Avaliação comprobatório de que a garantia está sendo 
olerecida por valor igual ·ou superior ao valor total das obras assumidas no cronograma 
físico financeiro aprovado. 

§ 22 . Só serão admitidos par:a esse fim, rmóveis situados no 
Muni·cípio de São Jose dos Campos, livres de quaisquer ônus e que não estejam 
·inseridos em Área de Proteção Ambiental - APA, ou Área de Preservação Permanente -
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APP, e ainda, que não possuam características que" comprovadamente, dificultem a sua 
comercialização. 

Subseção V 
Da alienação fiduciária 

-_Art. 72. Caso a garantia se r.eafize por meio de alienação 
fiduciária, esta poderá recair sobre os 'lotes do próprio loteamer:~to que se esteja 
aprovando, ou ainda, sobre outros imóveis de propriedade do lote-ador ou de seus sóciOS1 

respeitadas as restrições apontadas no "capuf' do artigo 74 desta lei complementar, tudo 
na forma e de acordo com a Lei Federal nº 9.51_4, de 20 -de novembro de 1997, com suas 
alterações. 

J - devera ser aplicado um fator redutor (liquidez) sobre o valor 
final de avaliação dos bens dados em garantia, conforme disposto abaixo: 

á) quando a -garantia recair sobre apartamento ou casa, 
redutor de no mínimo 20% (vinte por cento); 

b) quando a garantia recair sobre galpão industrial, redutor de 
no mínimo 2-5% (vinte e cinco por cento); 

c) quando a garantia recair sobre lote ou gleba, redutor de no 
mínimo 25% (vinte e cinco por cento); 

d ) quando a garantia recair sobre lotes do própr-io loteamento 
que esteja sendo aprovado, redutor de no mínimo 60% (sessenta por cento); 

Art. 73. O ato de alienação do imóvel dado em garantia 
implicará no vencimento antecipado da ·dívida oriunda das obrigações referentes à 
realização pelo loteador de obras de infraestrutura e urbanização e no início -da execução 
da competente garantia. 

Art. 7 4. A alienação fiduciária deverá ser feita mediante a 
assinatura de contrato particular e específico para esse fim, a ser firmado entre a 
Prefeitura Municipal e o loteadoJ, devendo ser levado a registro no Cartório de Reg.istro 
de Imóveis competente. 

Art. 75. O contrato a que se refe-re o artigo 74 desta lei 
.complementar deverá conter cláusulas que expressem, fielmente., todo o conteúdo do 
cronograma físico-financeiro aprovado, além das que se seguem: 

LC. 428/10 

I - a descrição das obras a serem realizadas pelo loteador; 

11 - a especi.ficação das etapas de execução; 

111- os prazos de cada uma das etapas; 
Pl 22997-0/10 34 



loteado r. 

Prefe itu ra Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

IV - a data de início e término das obras; 

V - os valores de cada etapa; 

VI- o valor total-das obras; 
. 

VIl- a descrição dos lotes que serão alienados; 

VIII -a indicação do título de propriedade; 

IX - as penalidades e carências, no caso de inadimplência do 

Art. 76. É condição primordial para o aceite de alienação 
fiduciária de imóve·is que não sejam parte da matrícula objeto de parcelamento, a 
apresentação pelo loteador de todos os documentos comprobatórios da inexistência de 
ônus que afetem os referidos .imóveis , a saber: 

I - certidão negativa de tributos relativos ao imóvel; 

il - certidão ~e registro imobiliário, atualizada; 

111 - certidão dos distribuidores cíveis, estadual e federal do 
loteador; 

IV - certidão _de protestos do loteador; 

V - certidão conjunta-de débitos relativos a tributos federais e 
à dívida ativa da União, do loteador. 

Art. 77. Constatada a inadimplência do loteador, quanto ao 
cumprimento dos prazos estabelecidos pelo cronograma físico-financeiro apro'1ado, a 
Prefeitura Municipal deve notificá-lo a sanar a inegularidade no prazo de 15 (quinze) dias, 
comunicando ao Cartório de Re.gistro de Imóveis sobre a notificação. 

Art. 78. TranscoHido o prazo da notificação sem que o 
loteador tenha cumprido a obrigação, cabe à Prefeitura Municipal comunicar a situação 
de irregularidade do loteamento ao Cartório de Registro de Imóveis competente, .que 
tomará as providências cabíveis e previstas na Lei Federal nº 9 .. 514, de 20 de novembro 
de 1997. 

Art. 79. Cabe ao Poder Público, ·e.m qualquer das 
modalidades, utilizar os valores oriundos das garantias fiduciárias, sempre e 
exclusivamente em prol do loteamento, executando as obras faltantes até a sua 
conoiL:Jsão. 
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Subseção IV 
Disposições gerais 

Art. 80. Para os fins do artigo 155 da Lei Orgânica do 
Município, fica desde já autorizado que os lotes incorporados ao patrimônio público 
municipal por força da execução das garantias nas modalidades previstas nas Subsec;:ões 
IV e V deste Capítulo poderão ser alienados através de leilão e após prévia avaliação. 

§ 1º. Os valores arrecadados com a alienação dos lotes serão 
obrigatoriamente revertidos para a sattsfaçâo dos custos com as obras de infraestrutura 
e/ou urbanização não realizadas e/ou não conclu'ídas pelo loteador, do loteamento 
correspondente. 

Art. 81 . O valor da garantia prestada não poderá ser inferior 
ao valor apurado no cronograma físico-·financeir:o. 

Art. 82. Dos instrumerttos de constituição de garantia constará 
obrigatoriamente o número do processo de aprovação do ·loteamento. 

Art. 83. Constituído e formalizado o ·instrumento de garantia, ·e 
·estando todos os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal e pelos .órgãos estaduais .e 
federais competentes, o processo de parcelamento será submetido à aprovação do 
Prefeito Municipal. 

Art. 84. Durante a execução das ·Obras, dentro do prazo 
determinado pelo cronograma físico-financeiro, o Poder Público poderá aceitar a 
substituição da garantia, após análise dos órgãos técnicos, a pedido do interessado. 

Parág·rafo único. Para a substituição da garantia de que trata 
o "caput" deste artigo, deverão ser respeitados os demais requisitos previstos nesta 
Seção. 

Art. 85. A garantia referente às obras constantes do 
cronograma físico-financeiro será liberada somente após a emissão da carta de aceite de 
cada etapa da obra, por parte do órgão competente. 

§ 1 º. As etapas correspondentes às obras de -abastecimento 
de água e de coleta e tratamento de esgotos serão liberadas somente após o aceite das 
·obras, por parte da concessionária do serviço, e após a doação das redes de distribuição 
para a Prefeitura Municipal, independente da modalidade de gar.antia. 

§ '2º. As obras de rede de distribuição de .energia elétrica 
domiciliar serão liberadas somente após o aceite das obras, por parte da concessionária 
do serviço, independente da modalidade de garantia. 

Art. 86 .. Para a liberação parcial da garantia constituída por 
fiança bancár.ia e seguro garantia, a autorização dar-se-á somente após o prime.iro ano, e 
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a inteNalos não inferiores· a 06 (seis) meses·,- de acordo com o estágio das obras 
executadas e aceitas. 

§ 1º. O loteado'r, de posse do relatório de vistoria das obras, 
entrará com o pedido de liberação parcral ou total da respectiva garantia, para análise do 
órgão competente da Prefeitura Municipal. 

.§ .2º, Para a liberação parcial a que se r.efere o "caput" deste 
artigo, o interessado deverá apresentar garantia correspondente ao valor reajustado das 
obras remanescentes a serem executadas, acrescido de 30% {trinta por cento), 
obedecendo ao prazo de vigência mínimo correspondente ao dobro do prazo previsto no 
cmnograma físico-financeiro. 

Art. 87. A liberação parcial da garantia não implica, em 
·qualquer hipótese, a aceitação definitiva da obra pela Prefeitura Municipal, o que ocorFerá 
somente após a emissão .do termo de recebimento definitivo das obras de infraestrutura 
do loteamento. 

Parágrafo único. O loteador é responsável pela manutenção 
dos seNiços executados até a emissão do termo de recebimento definitivo das obras de 
infraestrutura, sem prejuízo da responsabilidade civil ·concernente. 

SEÇÃO VI 
Disposições finais 

Art. 88. O título de propriedade, condição para análise do 
anteprojeto, deverá aten-der as seguintes disposições: 

I - quando a gleba sofrer retificação de ordem administrativa 
ou judicial que caracterize sua divisão física ou jurídica, não poderá ser aprovada em um 
único projeto de loteamento; 

H - quando a área loteada se ong1nar de dois ou mais 
registros, eles deverão ser unificados e no registro resultante da unificação deverão 
constar as medidas e co~frontações atualizadas. 

Art .. 89. O prazo máximo -para execução das obras de 
infraestrutura apontadas no cronograma aprovado é de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da expedição da licença_ para início das obras ou .do registro do loteamento. 

§ 1 º· A licença para o início das obras será expedida pela 
Prefe.itura Municipal, a requerimento do loteador, no período compreendido entre a data 
de aprovação do loteamento e a do registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

§ 2º. As obras de infraestrutura constantes do cronograma 
físico-financeiro somente serão aceitas pela municipalidade após o registro do 
loteamemo. 
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§ 3º. Por ocasião -do pedido de "Licença para início das 
obras", o empreendedor deverá apresentar declaração quanto à área de bota-fora e/ou 
área de empréstimo que serão utilizadas para a realização do loteamento, que deverão 
estar devidamente licenciadas. 

§ 4º. Cabe ao órgão competente da Prefeitura Municipal 
fiscalizar a implantação das obras de infraestrutura do loteamento, e tomar as medidas 
cabíveis quando houver-atraso do cronograma aprovado. 

§ 5º. O prazo fixado no "caput" desse artigo poderá ser 
prorrogado por igual período, desde que tecnicamente justificado. 

Art. 90. Quando das obras de loteamento a movimentação de 
terra causar assoreamento dos cursos d'água, a Secretaria de Meio Ambiente notificará o 
empreendedor para promover o desassoreamento. 

Parág.rafo único. O Termo de Recebimento Definitivo das 
obras de infraestrutura somente será emitido após o desassoreamento dos cursos d'água 
e respectivo aceite pela Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 91 . Quando as obras vistoriadas não estiverem de acordo 
com o cronograma físico-financeiro ou com o projeto e memoriais., ou estiverem causando 
assoreamento dos cursos d'água, a Prefeitura Municipal notificará o loteador sobre as 
irregularidades. 

§ 1 º. O loteado r deverá, respectivamente, no prazo de 5 
(cinco) e 15 (quinze) ·dias, a contar da data da notificação, apresentar a justificativa e a 
solução sobre as irregularidades. 

§ 2º. Caso o ·loteador não cumpra o prazo previsto no 
parágrafo anterior, a Prefeitura Munjcipal aplicará multa conforme as disposições do 
Ane~o 3 desta lei complementar. 

§ 32 . O não atendimento ao disposto no parágrafo anterior 
implicará multa de reincidência conforme disposições do Anexo 3 desta lei complementar. 

§ 4º. Caso não sejam sanadas as irregularidades referidas no 
"caput" deste artigo, as obras serão embargadas e o loteamento será declarado irregular. 

Art. 92. A Pre-fe.itura Municipal vistoriará as obras executadas, 
no pra2o de 15 (quinze) dias, a partir de sua solicitação pelo loteado r, sendo que as obras 
aceitas e recebidas definitivamente pela Prefeitura Municipal ficarão sob a 
responsabilidade civil do loteador por um período de 5 (cinco) anos. 

Art. 93. Não ser.á per.mitida a aprovação de novo loteamento 
por pessoas físicas ou jurídicas que possuam loteamento aprovado, cujas obras estejam 
com cronograma em atraso ou apresentem outro tipo de irregularidade na e.xecução, ou 
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quando os proprietários ou envolvidos tenham promovido parcelamento clandestino no 
Município. 

Art. 94. O loteador deverá apresentar à Prefeitura Municipal, 
juntamente com todos os documentos para aprovação do loteamento, o contrato-padrão 
de compra e venda dos lotes, que será submetido à análise da Secretaria de 
Planejamento Urbano, através dos seus órgãos competentes. 

Art. 95. A indivisibilidade dos lotes deverá constar de cláusula 
expressa em todos os instrumentos de transferência de posse e propriedade das 
unidades oriundas do parcelamento. 

Art. 96. Não caberá à Prefeitura Municipal qualquer 
responsabilidade pela diferença de medidas dos lotes ou quadras que venha a ocorrer, 
em relação àquelas constantes no projeto de loteamento aprovado. 

Art. 97. Poderão ser parcialmente liberados para construção 
os loteamentos aprovados, registrados e dotados de obras de terraplenagem, 
arruamento, demarcação de lotes-, sistema de abastecimento de água, rede de coleta e 
afastamento de esgotos, energia elétrica domiciliar, devidamente aceitos pela Prefertura 
Municipal e concessionárias. 

Parágrafo único. O Poder Executivo determinará, mediante 
decreto, os loteamentos que poderão ser beneficiados com as disposições deste artigo. 

Art. 98. Todos os prazos fixados neste Capítulo serão 
contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do 
vencimento. 

Art. 99. O detalhamento e as competências dos 
procedimentos administrativos para fixação de diretrizes, análise de anteprojeto e 
aprovação do projeto de loteamento serão estabelecidos por ato do Poder Executivo. 

Art. 100. Qualquer publicidade relativa ao loteamento deverá 
obrigatoriamente conter as seguintes informações: 

I - data e número do processo de aprovação do projeto pela 
Prefeitura Municipal: 

11 - data do registro e número da matrícula do loteamento no 
Cartório de Registro de Imóveis; 

111 -obras a serem executadas pelo loteador; e 

IV - prazo para inicio e término das obras de responsabilidade 
do loteador. 
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SEÇÃO Vl·l 
Do desmembramento 

Art. 101 . Considera~se desmembramento, para os efeitos 
desta lei complementar, a subdivisão de glebas em lotes, destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não ·implique na abertura de novas 
vias e logradouros públicos, e nem no_ prolongamento, modificação ou ampliação dos já 
existentes. 

§ 1º. Fica vedado o desmembramento de glebas com área 
superior a 60.000,00m2 (sessenta mil metros quadrados), devendo estas ser objeto de 
loteamento, e)(ceto para as ·glebas situadas nas zonas de uso Zl, ZUPI e ZUD, que 
deverão ser objeto de loteamento quando sua área for superior a 1 OO.OOO,OOm2 (cem mil 
metros quadrados). 

§ 2º. Por ocasião dos pedidos de desmembramento sempre 
que comprovada a necessjdade de abertura de via em .gleba .com área inferior a 
60.000,00m2 (sessenta mil metros quadrados), estas deverão ser ·Objeto de loteamento. 

Art. 102. A elaboração de projeto de desmembr:amento com 
área superior a 5.000.,00m2 (cinco mil metros quadrados) será precedida de fixação de 
diretrizes pela Prefeitura Municipal, a pedrdo do interessado. 

§ f º. O pedido de diretrizes poderá ser dispensado, nos 
processos de desmembramento para fins de adequação de área, para posterior 
aprovação de loteamento. 

§ 2º. O projeto do loteamento de que trata o parágrafo 
primeiro deste artigo deverá estar em tramitação na Secretaria de Planejamento Urbano. 

Art. 1 03. No desmembramento com área igual ou superior a 
20.000,00m2 (vinte mil me.tros quadrados), deverão ser doados, no mínimo, 5% (cinco por 
cento) do total da gleba para uso público institucional: 

I - para ·imóveis localizados em zonas de uso onde seja 
permitido somente o uso l'?esidencial unifamiliar, ou que esteja em zona industrial, o 
percentual de .área institucional será o definido no '(caput" deste artigo; 

11 - para imóveis localizados em zonas de uso onde seja 
permitido o u-so residencial multifamiliar, compete ao interessado declarar, por e-s-crito, a 
finalidade para a qual o desmembramento se destina, sendo que neste caso, a reserva 
de área institucional deverá observar: 

a) 1 0,00m2 (dez metros quadrados) para cada unidade 
habitacional, não podendo ser ínferior ao percentual mínimo fixado no "caput'' deste 
artigo. 
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b) o empreendedor deverá informar no alvará de construção 
para -o uso residencial multifâmiriar o número do processo administrativo do 
desmembramento, para verificação do atendimento das disposições da alínea "a" deste 
artig-o. 

Parágrafo único. Nos desmembramentos de que trata o 
"caput" deste artigo, aplicam-se as disposições urbanísticas e ambier~tais para 
loteamentos previstas na Seção li do Capítulo 11 desta lei complementar, no que couber. 

Art. l04. Os lotes resultantes de desmembramento deverão 
ter frente para via de circulação e observar as dimertsões mínimas de lote previstas na 
legislação para as diferentes zonas de uso, conforme disposto no Anexo 12 desta le:i 
complementar, atendidas as disposições do artigo 17 desta lei complementar. 

Parágrafo único. Para efeito de desmembramento, quando 
existirem edificações nos lotes, deverão ser respeitados nos lotes resUltantes o 
coeficiente de aproveitamento, . a taxa de ocupação e os recuos previstos nesta 
legislação. 

Subseção I 
Da definição de diretrizes 

Art. 105. A aprovação do projeto de desmembramento com 
área superior a 5.000,00m2 (cinco-mil metros quadrados) seorá precedida de solicitação de 
diretrizes à Prefeitura Municipal, pelo proprietário, instruída com os seguintes 
documentos: 

I - requerimento _solicitando Diretrizes para Desmembramento, 
indicando o tipo de uso pretendido; 

11 -título de propriedade do imóvel; 

111 -certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida pelo 
Registro de Imóveis competente; 

IV - planta de localização na escala 1:1000, em 1 (uma) via 
em papel, com indicação de, no mínimo, 3 (três) logradouros, loteamentos próximos, 
dimensões e confrontações; 

V - levantamento topográfico planialtimétrico da área, 
elaborado no sistema UTM, em 3 .(três) vias em papel, na escala 1:1000, e em arquivo 
digital, formato "dwg", contendo: 

de nível do Municfpio; 
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c) limite das divisas -da propr.iedade, perfeitamente 

d) localizaç·ão dos cursos d~água , lagos, lagoas, reservatórios, 
nascentes e áreas de várzea; 

e) localização das áreas com ve.getação arbórea e das 
construções existentes no imóvel; 

f) indicação das Áreas de Preservação Permanente,, de 
acordo com os limites estabelecidos pela Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965, dentro de uma distância de 60,00m ·(sessenta metros) das -divisas da propriedade; 

g) arruamentos vizinhos. até uma distância mínima de 60,00m 
(sessenta metros) em todo o per~metro, com locação exata das vias de circulação 
existente·s, incluindo no mínimo 3 (três) estacas; 

h) indicação de linhas de transmissão de energia elétr.ica, 
torres de comunicação, ferrovias, rodovias. dutos ou outros, com respectivos traçados, 
trajetos e áreas 11AOn aedificandí''; 

i) as coordenadas verdadeiras (sistema UTM) dos marcos de 
partida para a elaboração do levantamento planialtimétrico; 

j) outras indtcações que possam ínter.essar a orientação geral 
do desmembramento. 

§ 1 º. A capacidade do sistema v1ano e do s~stema de 
dre.nagem de águas pluviais existente deverá atender a nova demanda que será gerada 
pelo desmembramento. 

§ 2º. Compete às concessionárias informar se a capacidade 
da rede existente de água, esgoto, energia pública e domiciliar atenderá à nova demanda 
que será gerada pelo desmembramento. 

§ 32 . Não havendo infraestrutura básica suficiente para 
atender a nova demanda que será gerada, o desmembramento somente será aprovado., 
desde que haja manifestação favorável da Secretaria de Planejamento Urbano e :que os 
projetos e a execução das obras necessárias sejam de inteira responsabilidade do 
empreendedor. 

§ 4º. As obras de que tratam o § 3º deste artigo estarão 
vinculadas à aprovação de orçamento e cronograma físjco-financeiro, sendo que a 
garantia de .execução fica sujeita às disposições da Seção V, do Capítulo 11 desta lei 
complementar. 
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Art. 1 06~ As diretrizes para· desmembramento terão validade 
de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de notificação ao interessado até a 
aprovação final do projeto. 

Subseção 11 
Da aprovação qo proje-to de desmembramento 

Art. 1 07. O projelo de desmembramento será submetido à 
aprovação da Prefeitura Municipal, obed.ecidas as diretrizes fixadas., e instruído o pedido 
com os seguintes documentos: 

I - ce·rtldão atualizada da ma·trícula do imóvel, expedida pelo 
Re.gistro de Imóveis competente; 

11 - projeto de Desmembramento na escala 1:1000, em 2 
·(duas) vias em pape-l e arquivo digital, formato "dwg", contendo. 

ITJ - planta da süuação atual que permita o perteito 
reconhecimento e localização da área, com indicação de, no mínimo, 3 (três) logradouros 
próximos; 

IV - planta da situação pretendida, com indicação dos lotes 
resultantes do desmembramento, de suas respectivas áreas e das dimensões de todas 
as linhas divisórias.; 

V - quadro indicatrvo da área total da gleba, das áreas dos 
lotes e institucionais, quando for o caso, e do número de lotes resultantes do 
desmembramento; 

VI - carta das concessionárias dos serviços de água, esgoto, 
energia pública e domiciliar, atestando que a rede de infraestrutura ex.iste.nte, atende à 
demanda que será ·gerada pelo futuro desmembramento; 

VIl - orçamento e cronograma físico-financeiro das obras de 
que trata o parágrafo terceiro do artigo 105 desta lei complementar. 

Parágrafo único. O projeto de desmembramento deverá ser 
assinado pelo proprietário do imóvel e por profissional habilitado, devidamente registrado 
na Prefeitura Municipal. 

Art. 108. Aprovado o projeto de desmembramento, o 
interessado deverá submetê-lo ao registro no competente cartórjo, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados do deferimento do pedido, sob pena de caducidade da 
aprovação. 

§ 1 º· Registrado o desmembramento, o inter:essado deverá 
encaminhar cópia da certidão de registro .à Divisão de Parcelamento do Solo, para 
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encaminhamento à Divisão de Cadastro Técnico do Departamento da Receita, para que 
esta proceda à alteração cadastral do imóvel e posterior lançamento do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU. 

§ 2º. A concessão de alvará .de construção e regularização ele 
imóveis objeto de desmembramento fica condicionada à apresentação do certificado de 
averbação no Cartório de Registro de Imóveis. 

Art. 109. É de- responsabilidade do proprietário a 
comunicação formal da existência de restrições ambientais que incidam sobre a área 
desmembrada, aos .órgãos licenciadores, bem como a terceiros, em caso de venda. 

SEÇÃO VIII 
Do desdobro de lotes 

Art. 11 O. Considera-se desdobro, para o efeito desta lei 
complementar, a divisão de lote !esultante de loteamento ou desmembramento aprovado. 

§ 1'º. É vedado o desdobro de lotes em loteamentos 
aprovados a partir da data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 165, de 15 de 
dezembro de 1997. 

§ 2º. Os lotes cujo desdobro decorra de anterior anexação 
deverão nas partes desdobradas, atender as disposições do artigo 17 e do Anexo 12, 
desta lei complementar, exceto em caso de destinação a equipamento públ·ico. 

Art. 111. O desdobro de lote deverá ser submetido à 
aprovação da Prefeitura Municipal, a pedido do interessado, instruído com os seguintes 
documentos: 

- .título de propriedade átualizado da área, registrado no 
cartório competente; 

11 - croquf do desdobro, contendo: 

a) o lote a ser desdobrado e seu dimensionamento; 

b) ás construções existentes no lote; 

c) a situação do lote, indicando sua localização em re·tação ao 
logradouro lindeiro e, no mínjmo, 3 (três) logradouros próximos; 

d) os lotes resultantes do desdobro, contendo as suas · 
respectivas dimensões e áreas. 

LC. 428110 Pl 22997-0110 44 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Pa ulo -

Parágrafo único. O desdobro de lote com área igual ou 
superior a 5.000,00m2 (cinco mil metros quadrados) fica sujeito -à solicitação de diretrizes, 
mstruída com os documentos relacionados no artigo 105 desta lei complementar. 

Art. 1 12. Os lotes resultantes do desdobro deverão observar 
as dimensões mínimas previstas na l~gislação, para a zona de uso de sua situação. 

§ 1 º· Os lotes com área de 2.50,00m2 (duzentos e c1nquenta 
melros quadrados) decorrentes de parcelamentos aprovados anteriormente à Lei 
Complementar Municipal nº 165, ·de 15 de -dezembro de 1997, poderão ser desdobrados. 
desde .que sejam observadas a área mínima do lote de 12'5,00m2 (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) e testada mínima de 5,00m (cinco metros) e sejam destinados 
exclusivamente para uso residenc'ial unifamiliar, condição esta que deve ser averbada na 
matrfcula do imóvel por ocasião do registro do desdobro. 

§ 2º. Para efeito de desdobro, quando existir edificação no 
lote, deverá ser comprovada a regularidade da construção e respeitados o coeficiente de 
aproveitamento, a taxa de ocupação máx·ima e os recuos previstos na legislação 
municipal em vigor, para a zona de uso de sua localização. 

§ 3º. Fica vedado na Zona Residencial Um- ZR1 e na Zona 
Residelílcial Dois - ZR2, o desdobro de lotes ·que resultem em testada e área inferiores ao 
estabelecido quando da aprovação do loteamento em seu plano ·original, exceção feita ao 
loteamento Chácaras São José, que ·deverá observar área mínima de 1.500,00m2 (mil e 
quinhentos metros quadrados) e frente mínima de 15,00m (quinze metros). 

§ 42• Fica; sob responsabilidade do proprietário do lote 
resultante do desdobro, qualquer ônus relativo à relocação de equipamentos existentes 
na via pública, inclusive no passeio. 

§ 5º. Para õs loteamentos Jardim Satélite e Bosque dos 
Eucaliptos, a área resultante do desdobro não poderá ser inferior a 200,00m2 (duzentos 
metros quadrados), salvo sjtuações já existentes e anteriores a esta lei complementar, 
.devidamente comprovadas. 

Art. 113. Aprovado o projeto de desdobro, o interessado 
deverá submetê-.lo ao registro no competente cartório, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados do deferimento do pedido, sob pena de caducidade da aprovação. 

§ 12 . Regístrado o desdobro. o interessado deverá 
encaminhar cópia da certidão de regtstro à Divrsão de Cadastro Técnico d0 
Departamento da Rece:ita, para que ela proceda à alteração cadastral do imóvel, para 
posterior lançamento do IPTU. 

·§ 2Q. A concessão de alvará de construção e regularização de 
imóvel objeto de desdobro fica condicionada à apresentação do ce.rtificado de averbação 
no Cartório de Registro de Imóveis, exceto para os lotes com área inferior a 600,00m2 
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(seiscentos metros quadrados), provenientes de loteamentos aprovados até 30 de 
dezembro de 1997, sendo efetuada a alteração cadastral do imóvel pela Divisão de 
Cadastro Técnico do Departamento da Receita, imedratamente após o deferrmento do 
desdobro. 

· sEÇÃO IX 
Da anexação 

Art. 114. Considera-se anexação a unihcação das áreas de 
duas ou mais g.lebas ou lotes, para a formação de novas glebas ou lotes. 

Art. 115. A anexação de áreas será submetida à apreciação 
da Secretaria de Planejamento Urbano, devendo o interessado promover a abertura de 
processo administrativo, instruído com os seguintes documentos: 

I -·requerimento. solícita_ndo anexação indicando o tipo de uso 
pretendido; 

11 - títulos de propriedade atualizados, dos imóveis a serem 
anexados, registrados no Cartór~o competente; 

111- croquis de anexação, ou planta, contendo: 

a) as áreas a serem·anexadas e seus dimensionamentos; 

b) as construções existentes; 

c) a situação das áreas, indicando sua localização em relação 
ao logradouro lindeiro :e, no mínimo, 3 (três) logrado.uros próximos; 

IV - certidão negativa de ônus do Cartório de Registro de 
Imóveis, referente à matrícula ou transcrição das imóveis objeto da anexação; 

V - memorial descritivo, quando solicitado pela Prefeitura 
Municipal. 

§ 1º. A anexação somente será efetivada se os imóveis 
pertencerem ao mesmo proprietário. 

§ 2º. O pedido de anexação deverá ser assinado pelo 
proprietário ou procurador devidamente habilitado com instrumento público. 

§ 3º. Se a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis estiver 
gravada com ônus de penhora, hipoteca ou arresto, o titular do imóvel deverá obter a 
anuência dos credores ou a baixa da penhora anteriormente à anexação. 
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Art. 116. O pedido de anexação será analisado em função da 
infraestrutura existente, verificando se atenderá ao adensamento proposto. 

Art. 117. Aprovado o projeto de anexaçãoJ o interessado 
deverá submetê-lo a registro no cartório competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da aprovação do pedido, sob pena de caducidade desta. 

Parágrafo unico. Após o re.gistro da anexação no cartór.io 
competente o interessado deverá encaminhar cópia da certidão de registro à Divisão de 
Cadastro Técnico do Departamento da Receita, para que ela proceda à alteração 
cadastral do imóvel, para posterior lançame11to do IPTU, no .exercício seguinte à data da 
averbação da anexação. 

Art. 118.. A concessão de alvará de construção e 
regularização de imóveis objeto de anexação fica condicionada ao protocolo da certidão 
de aprovaç-ão do regístro da anexação perante o Cartório de Registro de Imóveis, ficando 
a concessão do "habite-se" condicionada ao registro. 

Art. 119. Efetivada e averbada a anexação de lotes 
resultantes de loteamento aprovado a partir da Lei Complementar Municipal nº 165, de 15 
de dezembro de 1997, o imóvel somente poderá ser novamente objeto de ·desdobro se as 
dimensões resultantes atenderem àquelas permitidas p.ara a respectiva zona de uso 
constante do Anexo 12 e as disposições do artigo 17, desta le.i complementar. 

SEÇÃO X 
Da fiscal'ização e penalidades 

Art. 120. Os infratores das disposições desta lei 
complementar ficam sujeitos à aplicação das multas e sanções previstas no Anexo 3 
desta lei complementar. -

§ 12 . As multas serão aplicadas em moeda ·corrente nacional, 
e seus valores serão atualizados anualmente pelo INPC/IBGE, conforme disposto nas 
Leis Municipais n°5 5.784, de 19 de dezembro de 2000 e 5.831, de 09 de março de 2001 . 

§ 22 . O auto de infração será pre.cedido de Notifkação 
Preliminar, podendo ser lavrado de imediato, se o caráter da infração o indicar. 

§ 32 . As multas serão impostas pe-lo órgão municipal 
competente. 

-
Art. 121. Os infratores das disposições desta lei 

complementar ficam sujeitos às seguintes ,penalidades, sem prejuízo de outras 
eventualmente cabíveis: 

I - notificação, determinando a regularização da situação em 
prazo fixado pela autor·idade competente; 
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11 - interdição imediata; 

111 - embargo sumário do parcelamento, obra ou edificação 
iniciada sem aprovação prévia da autoridade competente ou em desacordo com os 
termos do projeto aprovado ou com as disposições desta lei complementar; 

IV - demolição de obra ou construção que contrarie os 
preceitos desta lei complementar. 

Art. 122. Reincidente é o infrator ou responsável que cometer 
nova infração da mesma natureza da que já cometera anteriormente. 

Parágrafo único. Na reincidência as multas serão aplicadas 
em dobro. sem prejuízo do embargo das obras. 

Art. 123. Responderá o infrator pelos custosl despesas e 
prejuízos decorrentes do descumprimento das disposições ·desta lei complementar. 

CAPÍTULO 111 
DO ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO 

SEÇÃO I 
Do Macrozoneamento Territorial 

Art. 124. O Macrozoneame.nto Territorial definido pelo artigo 
82 da Lei Complementar MuAicipal nº 306, de 17 de novembro de 2006, fica alterado 
conforme a descrição perimétrica constante dos Anexos 4 e 5 e a delimitação constante 
do Anexo 6 (Mapa 1 ), desta lei complementar. 

SEÇÃO 11 
Da Setorização Urbana 

Art. 125. As regiões geográficas definidas no artigo 14 da Lei 
Complementar Municipal nº 306, de 17 de novembro de 2006, ficam alteradas conforme a 
descrição perimétrica constante do Anexo 7 e a delimitação constante do Anexo 8 (Mapa 
2), desta lei complementar. 

Art. 126. Os setores socíoeconômicos definidos no artigo 15 
da Lei Complementar Municipal nº' 306, de 17 de novembro de 2006, ficam alterados 
conforme a descrição perimétrica constante do Anexo 9 e a delimitação constante do 
Anexo 1 O (Mapa 3), desta lei complementar. 

SEÇÃO 111 
Da classificação das zonas de uso 

Art. 127. A área urbana do Munjcípio estabelecida na Lei 
Complementar Municipal nº 306, de 17 de novembro de 2006. alterada pelo artigo 124 
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desta lei complementar, fica subdividida nas zonas de uso a seguir descritas e delimitada 
no Anexo 11 (Mapa 4), desta lei complementar.: 

I - Zona Residencial Um - ZR 1 : Constitui-se de áreas 
consolidadas ou glebas vazias destinadas ao uso predominantemente residencial 
unifamiliar, com área mínima de lote de 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros 
quadrados), admitindo o uso multifamiliar horizontal com até 50 (cinquenta) unidades 
habitacionais; 

11 ·- Zona Residencial Dois - ZH2: Constitui-se de áreas 
consolidadas ou glebas vazias destinadas ao uso predominantemente residencial 
unifamiliar, com área mínima de lote de 250,00m2 (duzentos e cinquenta melros 
quadrados), admitindo o uso ·multtfamiliar horizonlal com até 50 (cinque.nta) unidades 
habitacionais; 

lU - Zona Res-idencial Três - ZR3: Constitui-se de áreas 
consolidadas ou glebas vazias destinadas à ocupação predominantemente residencial 
unifamiliar, admitindo os usos multifamiliar horizontal com até 120 (cento e vinte) 
unidades habitacionais e multifamiliar vertical com até 60 .(sessenta) unidades 
habitacionais; 

IV- Zona de Urbanização Controlada Um- ZUC1: constitui-se 
de áreas com ocupação predominantemente residencial e comércio de âmbito local, ou 
glebas vazias, ambas com tendência à saturação do sistema viário., sendo necessário o 
controle do adensamento, bem como a limitação do gabarito de altura, permitindo os 
usos residencial unifamiliar e multifamiliar horizontal, admitidos os usos comercial, de 
serviço e rnstitucional com nível de interferência urbano-ambiental desprezível; 

V - Zona de Urbanização Controlada Dois - ZUC2: constitui-se 
de áreas de ocupação residencial, com diversidade de usos comerciais e de serviços, 
com nível de interferência u~bano-ambiental baixo, e uso industrial sem risco ambiental, 
que apresentam tendência à saturação do sistema viário, sendo necessário o controle do 
adensamento, bem como a limitação do gabarito de altura, admitidos os usos res.idencial 
multifamiliar, comercial e de serviços; 

VI -Zona de Urbanização Controlada Três- ZUC3: constitui
se de áreas urbanas consolidadas, com predominância do uso residencial horizontal e 
maior diversidade de usos comerciais e de serviços com nível de interferência urbano
ambiental baixo, e uso industrial sem risco ambiental, sendo admitido os usos residencial 
multifamiliar, comercial e de serviços com até 4 (quatro) pavimentos; 

VIl - Zona de Urbanização Controlada Quatro - ZUC4: 
constitui-se predominantemente de áreas consolidadas com tendência à verticalização, 
destinadas ao uso residencial unifamiliar e multifamiliar, de comércio, serviço e 
institucional, com nível de interferência urbano-ambiental baixo e uso indust~ial sem risco 
ambiental, sendo admitido os usos residencial multifamiliar e comercial com até 8 (oito) 
pavim·entos; 
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VIII - Zona de Urbanização Controlada Cinco - ZUCS: 
constitui-se de áreas ocupadas pelo uso residenciaJ horizontal e vertical, consolidado ou 
em fase de consolidaçã.o, destinadas a absorver os usos residenciais multifamiliar e o 
comércio e serviço com nível de interferência urbano-ambiental baixo, com até 15 
(quinze) pavimentos, e o uso industrial sem risco ambiental, admitindo o uso res·idencial 
unifamiliar; 

IX -Zona de Urbanização Controlada Seis - ZUC6: constitui
se de áreas consolidadas, com predomínio do residencial horizontal, ou glebas vazias 
periféricas, destinados aos usos residenciais unifamitiar e multifamiliar horizontal, de 
comércio, serviços e institucional com nível de interferência urbano-ambiental médio e 
uso industrial virtualmente sem risco ambiental: 

X · Zona de Urbanizaçã.o Controlada Sete - ZUC7: constituí
se de áreas consolidadas ou glebas vazias que não apresentam tendência à 
verticalização, destinadas aos usos residenciais unifamiliar e multifamiliar, de comércio, 
serviços e institucional com nível de interferência urbano-ambiental médio e uso industrial 
virtualmente sem risco ambiental, sendo admitido os usos residencial multifamiliar, 
comercial e de serviços com até 4 (quatro) pavimentos; 

XI -Zona de Urbanização Controlada Oito- ZUC8: Constitui
se de áreas consolidadas com tenuência à verticalização, ou glebas vazias, destinadas 
aos usos res~dencial unifamiliar e multifamiliar, de comércio, serviços e institucional com 
nível de interfer-ência urbano-ambiental médio e uso industrial virtualmente sem risco 
ambiental sendo admitido os usos Tesidencial multifamiliar, comercial e de serviços com 
até 8 (oito) pavimentos; 

-
XII - Zona Central - ZC: constitui-se do Centro Tradicional, 

incluindo o centro histórico da cidade, para o qual se busca a otimização da infraestrutura 
existente, mediante o estimulo dos usos residencial multifamiliar, comercial e de serviços, 
admitindo ainda as atividades geradoras de ruído noturno, em setores específicos da 
zona, e o uso industrial sem risco ambiental, ficando subdivididas nas zonas de uso ZC1 
e ZC2 caracterizadas no artigo 133 desta lei complementar; 

XIII - Zona de Proteção Ambiental Um - ZPA 1: constitui-se 
das áreas de proteção ambiental que, por suas características de várzea, composta por 
terrenos de formação hidromórfica ou de aluvião ou por outros atributos naturais, se 
destinam à implantação de Unidades de Conservação, ficando sujeitas à elaboração de 
Plano de Manejo, admitidos os usos agrícola, pecuário, florestal e seus complementares, 
em especial os usos para campos de pesquisa e experimentação agrícola, pécuária e 
florestal de institutos de pesquisas; 

XIV - Zona de Proteção Ambiental Dois - ZPA2: constitui-se 
de áreas de topografia acidentada, que apresentam médio potencial de erodibilidade em 
decorrência das propriedades físico-químicas do solo ou ambientalmente frágil, sendo 
admitidos o uso residencial , de lazer, recreação, comercial, de serviço e institucional com 
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nível de interferência urbano-ambiental desprezível, com baixa taxas de ocupação e baixo 
coeficiente de aproveitamento; 

XV - Zona de Chácaras ~ ZCH: constitui-se de áreas de 
topografia acidentada, de solo frágil e vulnerável à ocupação urbana intensiva por razões 
ambientais, nas quais se visa à ocupação adequada às suas condições geomorfológicas, 
sendo apropriadas ao uso residencial de chácara e atividade de lazer e recreação, com 
baixa taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento; 

XVI - Zona dê Uso Diversificado - ZUD: constrtui-se de áreas 
destinadas a garantir a proteção das áreas circunvizinhas às zonas de uso 
predominantemente industrial contra possrveis efeitos residuais e acidentes provenientes 
de atividades de risco ambiental mais significativo, admitindo-se os usos de comércio, 
serviços. institucionais e industriais com, no máximo, grau de risco ambiental leve.; 

XVII -Zona de Uso Estritamente Industrial- Zl: constitui-se de 
áreas destinadas exclusivamente à localização de atividades industriais com, no máximo, 
grau de risco ambiental médio-alto; 

XVIII - Zona de Uso Predominantemente Industrial - ZUPI: 
constitui-se de áreas destinadas à localização de atividades comerciais, de serviços, 
institucionais e industriais, admitindo, no máximo, atividades com grau de risco ambiental 
médio-alto; 

XIX - Zona Especial de São Francisco Xavier - ZESFX: 
constitui-se da área do núcleo urbano de São Francisco Xavier caracterizada pelas áreas 
destinadas a fomentar as atividades de turismo e a proteção de seu patrimônio histórico, 
paisagístico e cultural. incluindo a Rua XV de Novembro até o trevo de Santa Bárbara; 

XX - Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Paisagístico e Cultural - ZEPH: constitui-se de áreas a serem preservadas, recuperadas e 
mantidas por razões históricas. culturais, artísticas, arqueológicas, paisagfsticas e 
ambientais; 

XXI - Zona Especial Aeroportuária - ZEA: constitui-se da área 
do Centro Tecnológico da Aeronáutica e da área inserida na Curva de Ruído estabelecida 
pela Portaria n~ 1 .141 /GMS, de 08 de dezembro de 1987, do Minístério da Aeronáutica e 
destina-se a abrigar o aeroporto, o desenvolvimento de atividades científicas e de 
pesquisas tecnológicas aeroespaciais, bem como outras atividades urbanas compativeis 
com as restrições estabelecidas na referida Portaria; 

XXII - Zona Especial de Interesse Social - ZEIS: constitui-se 
de áreas destinadas a projetos residenciais voltados .à população de baixa renda, 
enquadrando-se nesta categoria áreas ocupadas por sub-habitações, favelas e 
loteamentos clandestinos onde haja interesse social em promover a regularização 
fundiária e urbanística ou aquelas adquiridas pelo poder público para Programas 
Habitacionais; 
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XXIII - Zona de Assentamento Informal - ZAI: constitui-se de 
áreas onde existem assentamentos urbanos não caracterizados como de interesse social, 
localizados em áreas privadas, compreendendo os parcelamentos irregulares ou 
clandestinos, bem como outros processos informais de produção de lotes, 
predominantemente usados para fins de moradia e implantados sem a aprovação dos 
órgãos competentes: 

XXIV - Zona de Qualificação - ZOA: constitui-se de glebas 
e/ou terrenos sem infraestrutura que, devido a sua localização estratégica para o 
crescimento urbano e o desenvolvimento do Município, necessitam de Plano de 
Ocupação Específica visando configurar novas centralidades, com diversidade de usos e 
com boa qualidade urbano-ambiental, podendo ter parâmetros específicos e respeitar as 
características dispostas no artigo 143 desta lei complementar; 

XXV - Zona de Urbanização Específica - ZUE: compreende 
glebas vazias ou áreas construídas em que se quer promover a proteção e a valorização 
dos elementos naturais e a melhoria do desempenho funcional do tecido urbano através 
de parcelamento, conforme as características dispostas no artigo 144 desta lei 
complementar. 

Art. 128. Os parâmetros de uso e ocupação do solo a serem 
observados nas zonas de usos relacionadas no artigo 127 constam no Anexo 12, desta 
lei complementar. -

SEÇÃO IV 
Do Perímetro Especial do Parque Tecnológico 

Art. 129. Fica alterado o Perímetro Especial do Parque 
Tecnológico estabelecido na Lei Complementar Municipal n2 320, de 30 de maio de 2007, 
que passa a ser aquele constante do Anexo 11 (Mapa 4) desta lei complementar. 

Art 130. O Perímetro Especial do Parque Tecnológico é a 
região de interesse para a realização de transformações urbanísticas com o objetivo de 
viabilizar a implantação e funcionamento do "Parque Tecnológico de São José dos 
Campos", instituído pelo Decreto Municipal n2 12.367, de 04 de dezembro de 2006, com a 
instalação de empresas baseadas em conhecimento e inovação tecnológica e de outros 
empreendimentos compatíveis com o Plano Básico do Parque Tecnológico_ 

SEÇÃO V 
Das características e restrições específicas das zonas de uso 

Art. 131. Os loteamentos localizados nas Zonas Residenciais 
ZR 1, ZR2 e ZR3, atenderão aos seguintes requisitos: 

I - por ocasião da aprovação de novos loteamentos serão 
indicadas, se necessário, as vias que deverão ser classificadas como corredores de uso 
para a implantação das atividades enquadradas nas categorias de uso comercial, de 
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serviço e institucional com nível de interferência urbano-ambiental desprezível- CS e uso 
comercial, de serviço e institucional com nível de interferência urbano-ambiental baixo
CS 1, com a finalidade de apoio a essas zonas; 

11 - após o registro do loteamento, os corredores de uso serão 
regulamentados por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo; 

Parágrafo único. Fica mantido o perímetro correspondente ao 
projeto do Loteamento Parque das Palmeiras Imperiais em ZR1 até sentença judicial 
final. 

IV- VETADO. 

a) VETADO~ 

b) VETADO; 

c) VETADO; 

d) VETADO. 

Art. 132. Os parâmetros de uso e ocupação da Zona de 
Urbanização Controlada Dois - ZUC2 encontram-se definidos no Anexo 12 desta lei 
complementar, devendo obedecer ainda as seguintes características: 

I - exclusivamente para o loteamento Pousada do Vale deve 
ser observada área mínima de lote 360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) e 
testada mínima de 9,00m (nove metros); 

11 - exclusivamente para o loteamento Pousada do Vale será 
admitida a categoria de uso Residencial Multifamiliar Horizontal Dois - RH2. 

Art. 133. A Zona Central ·- ZC fica subdividida nas Zonas 
Centrais, descritas a seguir: 

- Zona Central Um - ZC1: constitui-se de uma pequena 
porção do Centro Tradicional onde predominam os usos comerciais e de serviços que 
necessitam de renovação urbana, onde se pretende criar um setor de diversões noturnas, 
ficando vedado o uso residencial multifamiliar nesta zona; 

11 - Zona Central Dois - ZC2: constituí-se de áreas onde há 
concentração de atividades comerciais e de prestação de se-rviços que necessitam de 
renovação urbana, onde se pretende estimular. além da diversidade de usos. o uso 
residencial multifamiliar com maior densidade construtiva, visando otimizar a 
infraestrutura existente e consolidar uma área de interesse urbanístico para a Cidade .. 
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Parágrafo únioo. Ficam permitidas as atrvidades enquadradas 
nas categorias de uso comercial, de serviço e institucional gerador de ruído noturno- CS4 
e industrial, geradoras de ruído noturno na Zona Central Um - ZC1 , inclusive nas ruas 
nmítrofes do seu perímetro. 

Art. 134~. São características específicas da Zona Central -
ZC: 

I - os imóveis localizados na área compreendida dentro do 
círculo com raio de 300,00m (trezentos metros) cujo centro é a Igreja São Benedito 
deverão ter os projetos de construção, reforma, ampliação ou regularização previamente 
aprovados pelo Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado- GONDEPHAAT; 

11 - os imóveis de Inscrição Imobiliária 10.0004.0011 .0000, 
10.0004.0012.0000, 10.0004.0013.0000, 10.0004.0014.0000, 10.0004.0017.0000, 
10.0004.0009.0000 e 10.0004.0019.0000 localizados no Setor de Preservação - SP, 
definido pela Lei Municipal n11 6.145, de 28 de agosto de 2002, alterada pela Lei Municipal 
nº 7.115, de 06 de julho de 2006, compreendido por parte da quadra situada entre a 
Avenida Dr. Nelson D'Ávila, Praça Afonso Pena, Rua Humaitá e Rua Dolzani Ricardo, 
não poderão ser objeto de anexação, desdobro de lotes, demolição, reforma, ampliação, 
reconstrução, novas edificações, desmatamento ou movimento de terras sem prévia 
autorização do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e 
Cultural - COMPHAC; 

111- novos projetos ou ampliações em .imóveis confinantes aos 
bens preservados pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico 
e Cultural - COMPHAC devem respeitar, quando confinantes laterais e fundos, recuo 
mínimo frontal e lateral de 3,00m (três metros) e gabarito de 8,70m (oito metros e setenta 
centímetros), e quando confinante de fundos, recuo mínimo de fundos de 3,00m (três 
metros), sendo que estes recuos devem ocorrer paralelamente à face do lote que 
confrontar com o bem preservado; 

IV - os imóveis com atividades enquadradas nas categorias 
de uso Residencial Multifamiliar Vertical Um - RV1 , Residencial Multifamiliar Vertical Dois 
- RV2 e Multicomercial- MCS de serviço e institucional, quando absorverem no primeiro e 
segundo pavimentos as atividades enquadradas nas categorias de uso CS e CS 1, serão 
dispensados dos recuos laterais e de fundos até o segundo pavimento, observando a 
altura máxima de 8,70m (oito metros e setenta centímetros); 

V - nas situações dispostas no inciso anterior, o recuo frontal 
poderá ser de 2,00m {dois metros) desde que seja incorporado à calçada, não podendo 
existir barreiras que impeçam a circulação dos pedestres, tais como caixa de entrada de 
energia e água, muros, alambrados, floreiras e afins; 
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VI as edificações verticalizadas destinadas ao 
estacionamento de veículos ficam sujeitas à taxa de ocupação máxima do lote de 100% 
(cem por cento), não havendo limite ao coeficiente~de aproveitamento máximo do lote. 

Art. 135. São características específicas da Zona de Proteção 
Ambíental Um - ZPA 1: 

I - o Plano de Manejo referido no inciso XIII do artigo 127 
desta lei complementar está contido em documento técnico mediante o qual, com 
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas necessária à gestão da unidade; 

11 - os- parâmetros de uso e ocupação poderão ser mais 
restritivos que os constantes no Anexo 12 desta lei complementar, em decorrência do 
referido Plano de Manejo. 

Art. 136. São características específicas da Zona de Proteção 
Ambiental Dois- ZPA2: 

I - o gabarito de altura máximo será de 8,70m (oito metros e 
setenta centímetros), com exceção das edificações para atividades de clubes 
associativos, recreativos e desportivos, que obedecerão ao gabarito de altura máximo de 
1 O,OOm (dez metros); 

11 - as atividades de clubes associativos, recreativos e 
desportivos devem observar: 

a) taxa de permeabilidade mínima de 60% (sessenta por 
cento); 

b) os acessos ao estacionamento, número mínimo de vagas 
de veículos, carga e descarga, dimensionados pelo órgão competente municipal, após 
estudo específico do porte e atividades a serem desenvolvidas no local; 

c) qualquer movimentação de terra que produza corte ou 
aterro dependerá de autorização pelos órgãos ambientais competentes. 

Parágrafo umco. A aprovação de parcelamento ou 
empreendimento na zona de uso ZPA2 fica condicionada à apresentação de Estudo 
Ambiental que certifique a proteção das áreas de cerrado e o adequado manejo 
ambiental do bioma. 

~ 

Art. 137. São características especHicas da Zona de 
Chácaras - ZCH: 
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I - a área do lote mínimo na Zona de Chácaras - ZCH para 
terrenos com declividade inferior a 30% (trinta por cento) é de 3.000,00m2 (três mil metros 
quadrados) e para terrenos com declividade entre 30% (trinta por cento) e 40% (quarenta 
por cento) é de 5.000,00rrt2 (cinco mil metros quadrados); 

11 - o gabarito de altura máximo das edificações é de 8,70m 
(oito metros e setenta centímetros); 

111 - os trechos das estradas municipais situados na Zona de 
Chácaras - ZCH, além das categorias de uso relacionadas no Anexo 12 desta lei 
complementar, admitirão o uso comercial, de serviço, institucional com nível de 
interferência urbano-ambiental desprezível e de serviços de apoio às referidas estradas. 

Art. 138. As atividades indust[iais classificadas nas 
Categorias IE e AGI E a serem instaladas na Zona de Uso Estritamente Industrial - Zl e 
na Zona de Uso Predominantemente Industrial - ZUPI estarão sujeitas à análise 
específica dos órgãos municipais competentes de planejamento urbano, de meio 
ambiente e de sistema viário. 

Art. 139. As ocupações na Zona Especial de Interesse Social 
- ZEIS ficam sujeitas às diretrizes específicas do órgão competente pela regularização 
fundiária e urbanística dos assentamentos informais e clandestinos, respeitadas as 
disposições constantes da Subseção IV da Seção I do Capítulo VIII desta lei 
complementar. 

Art. 140. As características específicas da Zona de 
Assentamento Informal - ZAI serão regulamentadas na ocasião da regularização dos 
parcelamentos irregulares ou clandestinos, ficando sujeitas às diretrizes específicas dos 
órgãos competentes, respeitadas as disposições constantes da Subseção IV da Seção I 
do Capítulo VIII desta lei complementar. 

Parágrafo único. Após a regularização das áreas em Zona de 
Assentamento Informal - ZAI , as mesmas receberão zoneamento dentre as zonas de uso 
do artigo 127 desta lei complementar. 

Art. 141 . São características específicas da Zona Especial de 
São Francisco Xavier- ZESFX: 

I - o gabarito de altura máximo das edificações é de 8,70m 
(oito metros e setenta centímetros); 

11 - a fachada das edificações e a exposição de publicidade 
nos imóveis serão regulamentadas por ato do Poder Executivo. 

Art. 142. As características específicas da Zona Especial de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural - ZEPH serão fixadas de 
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acordo com as diretrizes da Secretaria de Planejamento Urbano, depois de ouvido o 
COMPHAC. 

Parágrafo Único. A ZEPH compreendida pela ~área da 
Tecelagem Parahyba admite somente os usos pecuário, agrícola. florestal e seus 
complementares, bem como a atividade de aeródromo. 

Art. 143. As glebas situadas em Zona de Qualificação - ZOA 
deverão ser objeto de parcelamento do solo, através de loteamento, mediante 
apresentação de Plano de Ocupação Especrtica, elaborado pelo interessado, que deverá 
indicar proporcionalmente os setores destinados ao uso residencial unifamiliar e 
multifamiliar e os setores comerciais e de serviços, para atividades enquadradas na 
categoria CS, devendo a localização dos demais usos comerciais e industriais ser 
definida mediante análise técnica da Secretaria de Planejamento Urbano, atendidos os 
seguintes requisitos: 

I - o coeficiente máximo adotado será 3,0 (três); 

li - quando do loteamento, a gleba deverá contar com pelo 
menos 5% (cinco por cento) de área para finalidade institucional; 

111 - o lote mínimo para o uso residencial multifamiliar será de 
2.000,00m2 {dois mil metros quadrados). sem limitação de gabarito de altura. 

IV- a implantação do Plano de Ocupação Específica da Zona 
de Qualificação - ZOA compreendida entre a Rua Carlos Marcondes, a Avenida Corifeu 
de Azevedo Marques e a Rua Estácio José do Nascimento fica condicionada à execução 
do prolongamento da Via Oeste ou da Via Ressaca, previstas na Macroestrutura Viária -
Mapa 4 da Lei Complementar nº 306, de 17 de novembro de 2006. 

§ 1 º· Após o registro do loteamento, a Prefeitura Municipal 
regulamentará as zonas de uso e os parâmetros de uso e ocupação adequados ao 
loteamento, com base no Plano de Ocupação Específico aprovado para a gleba. 

§ 2º. A aprovação de loteamento nas glebas situadas em 
ZOA com ocorrência da vegetação cerrado fica condicionada à apresentação de Estudo 
Ambiental Específico que garanta _a proteção e o adequado manejo ambiental do bioma. 

Art. 144. A Zona de Urbanização Específica - ZUE fica 
subdividjda nas Zonas de Urbanização Específica, descritas a seguir: 

I - Zona de Urbanização Específica Um- ZUE1 : corresponde 
a parte da área compreendida entre .as Ruas Miracema, Alameda Rio Negro, Rodovia 
Geraldo Scavone, Rua George Eastman e o limite da Zona Estritamente Industrial - Zl 
onde se pretende implementar projetos de reorganização do território, estimulando a 
transformação do uso, a renovação urbana e intervenções v~árias estratégicas para a 
valorização da região e a consolidação da centralidade; 
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11 - Zona de Urbanização Específica Dois - ZUE2: área 
compreendida entre a Rodovia dos Tamoios, a Rua Aporé e a Avenida Governador Mário 
Covas Júnior, que devido às caracterfsticas morfológicas, ambientais e de localização 
necessita ter alto controle de ocupação e de impermeabilização do solo, visando a 
manutenção das características naturais dos terrenos e a preservação da área de 
cerrado; 

111 - Zona de Urbanização Específica Três - ZUE3: área de 
gleba localizada entre a Estrada Antônio Frederico Ozanam e o limite da Zona 
Estritamente Industrial - Zl , na Região Oeste da cidade, que constitui um vetor de 
crescimento da cidade e requer planejamento específico para um bom desempenho 
funcional do tecido urbano. 

Art. 145. A Zona de Urbanização Específica Um - ZUE1 
atenderá aos seguintes requisitos: 

I- para-loteamento: 

a) no mínimo 1 O% (dez por cento) da área da gleba deverão 
ser destinados para finalidade institucional; 

b} a implantação do loteamento fica condicionada à execução 
de via constante no Mapa 4 da Lei Complementar Municipal n2 306, de 17 de novembro 
de 2006, inclusive a execução do viaduto e alças, sem prejuízo das demais diretrizes 
viárias emitidas para o empreendimento; 

c) deverá ser prevista uma via de transição entre as zonas de 
uso ZUE1 e Zl , onde serão permitidos os usos CS e CS1 ~ 

d) juntamente ao córrego da Ressaca deverá ser prevista a 
implantação de um parque linear, cujos parâmetros serão fornecidos pelas Secretarias de 
Planejamento Urbano e de Meio Ambiente, na ocasião das diretrizes para loteamento; 

e) a extensão máxima das quadras será de 200,00m 
(duzentos metros); 

li - para os usos e atividades: 

a) 50% (cinquenta por cento) da área a ser loteada, no 
mínimo, deverão ser destinados ao uso residencial multifamiliar vertical; 

b) 15% (quinze por cento) da área, no mínimo, deverão ser 
destinados aos usos de comércio e serviço; 

c) será permitido o uso CS4 nas vias de transição, desde que 
estejam do lado da Zona de Uso Estritamente Industrial - Zl ou da Zona de Uso 
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Predominantemente Industrial- ZUPI ou onde não houver imóveis confrontantes laterais 
e de fundos de uso residencial; 

d) o uso residencial multifamiliar ocorrerá em lotes com área 
entre 2.000,00m2 (dois mil metros quadrados) e 5.000,00m2 (cinco mil metros quadrados). 
testada mín1ma de 40,00m (quarenta metros), recuo frontal de 1 O,OOm (dez metros), e 
lateral e de fundos de H/6 com o mínimo de 5,00m (cinco metros), sendo permitido o 
máximo de 120 (cento e vinte) unidades habitacionais por lote. 

Parágrafo único. O coeficiente de aproveitamento máximo na 
ZUE1 será de 3,00 (três). 

Art. 14'6. A Zona de Urbanização Especifica Dois - ZUE2 terá 
as seg·uintes características: 

I - deverá ser apresentado Plano de Ocupação Específica, 
pelo interessado; 

11 - as atividades permitidas na ZUE2 são as relacionadas 
abaixo: 

a) condomínios empresariais, comerciais e de serviços que 
abriguem as atividades enquadradas nas categorias de uso CS; 

b) Multicomercíal- MCS, de serviço e institucional; 

c) Hotel e Spa; 

d) clube esportivo e recreativo; 

e) atividades enquadradas na categoria CS4 (geradoras de 
incômodo noturno), desde que atendidas as medidas mitigadoras de impacto ambiental 
dispostas no Anexo 15 le.tra d desta lei complementar; 

111 - ao redor e ao longo das áreas ocupadas por vegetação 
pertencente ao bioma cerrado deverá ser reservada uma faixa, de no mínimo 1 O,OOm 
(dez metms) de largura, a qual poderá integrar o percentual de área verde do loteamento. 

Parágrafo umco. O Plano de Ocupação Específica 
relacíonado no inciso I deste artigo, deverá estar acompanhado de Estudo Ambiental que 
certifique a proteção das áreas de cerrado e o adequado manejo ambiental do bioma. 

Art. 147. A Zona de Urbanização Específica Três - ZUE3 
deverá ser objeto de loteamento, mediante apresentação de Plano de Ocupação 
Específica, pelo interessado, que contemple os seguintes requisitos: 
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I - deverá ser prevista uma faixa de transição de, no mínimo, 
50,00m (cinquenta metros) de largura, entre a Zl e a ZUE3, configurando área verde e 
sistema de lazer. 

11 - no mínimo 30% (trinta por cento) da área destinada aos 
lotes deverá ser destinada ao uso comercial e de serviços; 

111 - a existência de setores residenGiais destinados ao uso 
residencial multifamiliar fica condicionada a realização de melhorias viárias e a 
implantação de sistema viário previsto na Macroestrutura Viária, Mapa 4 da Lei 
Complementar nº 306, de 17 de novembro de 2006; 

IV - o uso residencial unifamiliar deverá constituir-se de lotes 
com áreas mínimas de 300,00m2 (trezentos metros quadrados) e testada de 12,00m 
(doze metros); 

V- para o uso residencial multifamiliar, a área do lote deverá 
ter dimensão entre 2.000,00m2 (dois mil metros quadrados) e 5.000,00m2 (cinco mil 
metros quadrados), com testada mínima de 40,00m (quarenta metros}, recuo frontal de 
1 O,OOm (dez metros) e recuos lateral e de fundos de 5,00m (cinco metros), respeitada a 
proporção mínima de terreno por unidade habitacional superior a 20,00m2 (vinte metros 
quadrados); 

VI - o gabarito máximo de altura será 12,00m (doze metros) 
ou 4 (quatro) pavimentos, não podendo haver, na cota de nível da cobertura, qualquer 
obstáculo visual proveniente da indústria confrontante; 

VIl - deverá ser prevista faixa de transição entre os setores 
residenciais unifamiliar e multifamiliar. 

Art. 148. São características específicas da Zona Especial 
Aeroportuária (ZEA): 

I - na ZEA, o desenvolvimento de qualquer atividade fica 
sujeito à anális·e específica da Secretaria de Planejamento Urbano; 

11 - os terrenos situados nas Curvas de Ruído 1 e 2, 
instituídas pelo Plano Específico de Zoneamento de Rufdo, aprovado pela Portaria 
Federal no 629/GM5, de 2 de Maio de 1984, do Ministério da Aeronáutica, atenderão às 
restrições de uso estabelecidas nos artigos 68 a 73 da Portaria nº 1.141/GM5, de 8 de 
dezembro de 1987, do Ministério da Aeronáutica ou a outro diploma legal que vier 
substituí-lo; 

111 - as edificações com gabarito de altura menor ou igual a 
nove metros dentro da Faixa de Pista das Áreas de Aproximação Noroeste e Sudeste e 
das Áreas de Transição I e 11 , conforme Plano Específico de São José dos Campos 
(Portaria nQ 302/GM4, de 29 de março de 19n). e as áreas pertencentes ao Plano 
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Específico delimitados no croqui identificado no anexo 27, ex.ceto as atividades 
classificadas com "Implantação de Natureza Perigosa" definidas pela Resolução 
CONAMA 04/95. ficam dispensados da autorização do 49 GOMAR, desde que este 
obedeça o disposto no artigo anterior e que o interessado (proprietário do imóvel e 
profissional responsável pela obra) declara sob sua inteira responsabilidade para o 
licenciamento das obras, instalações ou qualquer outro tipo de implantações que o 
aproveitamento respeita as restrições impostas pela legislação vigente, excetuando-se o 
disposto nos §§2º e 3º do artigo 69 e parágrafo único do artigo 701 referentes ao Plano 
Básico de Zoneamento de Ruído da Portaria 11411GM5 de 8 de dezembro de 1977. 

SEÇÃO VI 
Dos corredores de uso e das suas características e restrições especiais 

Art. 149. Ficam criados os Corredores de Uso, caracterizados 
como zonas de uso especificas ao longo das vias constantes do Anexo 13 (Mapa 5) e 
relacionados nos Anexos 14-A, ~ 4-B, 14-C, 14-0, 14-E, 14-F, 14-G e 14-H, desta lei 
complementar. 

Parágrafo único. Os Corredores de Uso são classificados de 
acordo com suas características e funções nos incisos abaixo relacionados: 

I - Corredor de Apoio Comercial e de Serviço: destinado a 
permitir a implantação de atividades de apoio às zonas de uso; 

11 - Corredor de Requalificação: destinado a promover a 
renovação estética. conforto para o pedestre e valorização do comércio em vias que 
apresentam forte centralidade regional; 

111 - Corredor Expresso: destinado ao uso comercial e de 
serviços de grande porte, mediante o uso de parâmetros de ocupação específicos para 
garantir a fluidez da via; 

IV - Corredor Orla do Banhado: destinado à proteção da 
paisagem do Banhado do Rio Paraíba do Sul e da Serra da Mantiqueira. 

Art. 150. Os Corredores de Apoio Comercial e de Serviços 
ficam classificados como: 

I - Corredor Um - CR1, constante do Anexo 14-A, destinado a 
dar apoio de comércio e serviço às zonas residenciais, abrigando as categor~as de uso 
não-residencial CS e residencial unifamiliar R1 ; 

11 - Corredor Dois - CR2. constante do Anexo 14-B, admite os 
usos mais incômodos do que os permitidos na zona de uso em que ocorre, permite as 
categorias de uso R1. RH1 , CS e CS1 ; 
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111 - Corredor Três - CR3, constante do Anexo 14-C, admite 
maior verticalização do que nas zonas em que ocorre, funcionando como transição e 
central idade de bairro, podendo ocorrer usos não-residenciais CS, CS 1. MCS, LA e AGI 
A, além dos usos residencial unifamiüar R1 e multifamiliar RH1 e RV1 ; 

IV - Corredor Quatro - CR4, Anexo 14-D, destinado a abrigar 
atividades mais incômodas do que nos bairros onde há maior adensamento ou onde há 
verticalização mais intensa, permitindo as categorias de uso R1 , RH1 , CS, CS1, CS2, IA; 
18, AGI A e MCS, admitido o uso residencial multifamiliar vertical - RV1 ; 

V - Corredor Cinco - CR5, Anexo 14-E, constitui vias 
estruturais da Cidade, onde são admitidas as categorias de uso CS, CS1 , CS2, CS4-1, 
AGI A, IA, 18 e MCS, sendo vedado o uso residencial multifamiliar. 

Art. 151 . O Corredor de Requalifi.cação fica classificado como 
Corredor Seis - CR6, Anexo 14F, sendo admitidas as categorias de uso CS, CS 1, CS2, 
CS4-1 , AGI A, IA, 18 e MCS, sendo vedado o uso residencial multifamíliar. 

Parágrafo único. As edificações verticalizadas destinadas ao 
estacionamento de veículos ficam sujeitas à taxa de ocupação máxima do lote de 100% 
(cem por cento). 

Art. 152. O Corredor Expresso fica classificado como 
Corredor Sete- CR7, constante do Anexo 14-G, sendo permitidos os usos CS, CS1, CS4-
1 e CS4-2 e MCS. 

§ 1 º· faz parte do Corredor Sete - CR7 o Anel Viário da 
Cidade que contempla as seguintes vias: Avenida Senador Teotônio Vilela, Avenida 
Florestan Fernandes, Avenida Dr. Jorge Zarur, Avenjda Dr. Eduardo Cury; Avenida 
Governador Mário Covas Júnior até o entroncamento com a SP-99 e o prolongamento da 
Avenida Dr. Eduardo Cury, sentido norte, até o Ramal Ferroviário do Parateí. 

§ 2º. Os imóveis ao longo do Corredor Sete - CR7 manterão 
configuração que preserve as duas frentes, quando forem objeto de desmembramento. 

§ 3º. Quando o lote possuir frente para mais de uma via, as 
construções deverão ter frente para ambas as vias. 

§ 4º. Fica vedada a construção de muros ao longo das vias 
expressas que compõem CR7. sendo que os elementos de fechamento dos terrenos com 
a calçada serão objeto de análise e aprovação pela Secretaria de Planejamento Urbano. 

Art. 153. No Corredor Orla do Banhado - CR8, constante do 
Anexo 14-H, serão admitidos exclusivamente o uso residencial unifamiliar R1 e CS, 
atendendo aos seguintes requisitos: 
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I - para efeito deste corredor, serão considerados todos os 
imóveis localizados ao longo da Orla do Banhado, contíguos à da várzea do Rio Paraíba 
do Sul, situados no lado par das vias, com exceção da Av. São José trecho entre a Rua 
Helena Mascarenhas e o início da faixa "non aedificandj'' e da Rua Ana Eufrásia. que 
compreenderão o lado ímpar das mesmas; 

11 - as co_nstruções nos lotes terão frente voltada para a área 
de várzea (Banhado); 

11 1 - as construções serão feitas de modo a não prejudicar a 
paisagem, com a cota mais alta da edificação limitada ao nível da via pública defrontante, 
incluindo as obras de caixa d'água, casa de máquinas, platibanda, estacionamentos, 
telhado e outras obras acessórias ou afins; 

IV - as construções existentes poderão ser ampliadas, 
respeitado o disposto no inciso 111 deste artigo; 

V - nos casos de ampliação e reforma de imóveis, ficam 
excetuadas das disposições do inciso 111 deste artigo as vias Bernardo Grabois, lbaté e 
Corifeu de Azevedo Marques até o cruzamento com a Rua Heitor de Andrade. 

Art. 154. As glebas ao longo dos Corredores de Uso CR1, 
CR2, CR3, CR4, CR5, CR6 e CR8 obedecerão a testada mínima de 30,00m (trinta 
metros) e área mínima de 1.500,00m2 (mil e quinhentos metros quadrados), na ocasião 
de sua ocupação. 

Parágrafo úníco. As glebas ao longo do Corredor Sete - CR7 
deverão atender aos parâmetros previstos no Anexo 14-G. 

Art. 155. Quando forem anexados lotes de zonas de uso 
distintas, para efeito do zoneamento serão considerados os parâmetros de uso e 
ocupação mais restritivos. 

Art. 156. As vias classificadas como Corredores atenderão 
aos parâmetros de uso e ocupação do solo relacionados nos Anexos 14-A, 14-B, 14-C, 
14-D, 14-E, 14-F, 14-G e 14-H desta lei complementar. 

CAPÍTULO IV 
DAS ATIVIDADES E USOS URBANOS 

SEÇÃO I 
Das categorias de uso residencial unifamiliar e multifamiliar 

Art. 157. São estabelecidas as seguintes categorias de uso, 
com as respectivas siglas e características básicas abaixo relacionadas: 
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I - Residencial Unifamiliar - R1: edificação destinada à 
habitação permanente, cor-respondendo a uma habitação por lote; 

11 - Residencial Multifamiliar Horizontal = RH: constituído por 
duas ou mais unidades habitacionais agrupadas horizontalmente dispondo de espaços e 
instalações comuns caracterizadas como be-ns em condomínio. compreendendo as 
seguintes subcategorias: 

a) Residencial Multifamiliar Horizontal Um - RH1 : com até 50 
(cinquenta) unidades habitacionais em terrenos com no máximo 20.000,00m2 (vinte mil 
metros quadrados) observando a cota mínima de terreno por unidade habitacional de 
250,00m2 {duzentos e cinquenta metros quadrados); 

b) Residencial Multifamiliar Horizontal Dois - RH2: até 120 
(cento e vinte) unidades habitacionais em terrenos com área máxima de 40.000.00m2 

(quarenta mil metros quadrados), observada a proporção mínima de terreno de 140,00m2 

(cento e quarenta metros quadrados) por unidade habitacional, podendo ser ampliada 
para 250 unidades, quando destinada a programas habitacionais voltados à população 
com renda familiar de até 6 (seis) salários mínimos; 

111 - Residencial Multifamiliar Vertical - AV: constituído por 
duas ou mais unidades habitacionais agrupadas verticalmente dispondo de espaços e 
instalações comuns caracterizadas como bens em condomínio, compree-ndendo as 
seguintes subcategorias: 

a) Residencial Multifamiliar Vertical Um - RV1 : com até 60 
(sessenta) unidades habitacionais; 

b) Reside-ncial Multifamiliar Vertical Dois - RV2: com mais de 
60 (sessenta) e até 120 (cento e vinte) unidades habjtacionais; 

c) Residencial Multifamiliar Vertical - RV3: com mais de 120 
(cento e vinte) e até 300 (trezentas) unidades habitacionais. 

Art. 158. A subcategoria de uso Residencial Multifamiliar 
Horizontal Um - RH1 e Residencial Multifamiliar Horizontal Dois - RH2 deverão prever, 
respectivamente, 20,00m2 (vinte metros quadrados) e 12,00m2 (doze metros quadrados) 
de área de lazer e recreação por unidade habitacional. 

Parágrafo único. Os espaços definidos no "caput" deste artigo 
deverão ocupar 40% (quarenta por cento}, no mínimo, um único perímetro e serão 
respectivamente ocupados e arborizados para os fins a que se destinam, devendo 
constar do projeto de alvará de construção. 

Art. 159. A categoria de uso Residencial Multifamiliar Vertical 
- AV deve atender as seguintes disposições: 
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I - o RV1 deve prever no m1mmo 4,00m2 (quatro metros 
quadrados) de área de lazer e recreação comum por unidade habitacional; 

11 - o HV2 deve prever no mínimo 8,00m2 (oito metros 
quadrados) de área de lazer e recreação comum por unidade habitacional, observando o 
mínimo de 1 ,00m2 (um metro quadrado) por unidade habitacional destinado a salão 
social; 

111 - O RV3 deve prever no mínimo 12,00m2 (doze metros 
quadrados) de área de lazer e recreação comum por unidade habitacional destinado à 
atividade de lazer coberta. 

§ 1º. Os espaços definidos nos incisos I a 111 deste artigo 
deverão ocupar 40% no mínimo um único perímetro, e serão respectivamente equipados 
e/ou arborizados para os fins a que se d~stinam , devendo constar do projeto de alvará de 
construção. 

§ 2º. Deverá observar o recuo frontal mínimo de 1 O,OOm (dez 
metros), exceto quando localizado em zona onde o gabarito de altura máximo é de 4 
(quatro) pavimentos, caso em que será admitido o recuo frontal minimo de S,OOm (cinco 
metros). 

Art. 160~ O recuo entre dois blocos para as edificações 
Residenciais Multifamiliares Verticais será o dobro do recuo lateral, observando o mínimo 
de 1 O,OOm (dez metros). 

Parágrafo único. As fachadas de qualquer bloco não poderão 
ultrapassar a dimensão linear horizontal máxima de 60,00m (sessenta metros). 

Art. 161 . Para aprovação da categoria do uso RV3 em lotes 
e/ou glebas com área igual ou superior a 15.000,00m2 (quinze mil metros quadrados), 
deverá ser reservada e doada área destinada ao uso público, na proporção de 1 0,00m2 

(dez metros quadrados) por unidade habitacional, respeitado o mínimo de 5% (cinco por 
cento) e o máximo de 8% (oito por cento) da área total e deverá fazer frente para a via 
oficial de circulação. 

Art. 162. Os empreendimentos residenciais multrfamiliares 
destinados a população de baixa renda, que comprovadamente atendam à faixa salarial 
de O a 3 (zero a três) salários mínimos, somente serão admitidas na forma de Uso 
Residencial Multifamiliar Horizontal, ou seja. de unidades residenciais térreas, 
assobradadas ou sobrepostas. 

§ 1 º· Os empreendimentos residenciais multifamiliares, com 
mais de quinhentas unidades habitacionais, edificados sobre loteamentos previamente 
aprovados, deverão ser providos de equipamentos institucionais a serem definidos por 
ocasião do pedido de certidão de zoneamento. 
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§ 2º. Apficam-se às disposições do parágrafo anterior a 
somatória das unidades habitacionais edificadas em todos os lotes provenientes da 
mesma gleba de origem. 

Art. 163. A atividade de "flat" enquadra-se na categoria de uso 
Residencial MUltifamiliar Vertical - RV. 

Art. 1'64. O alvará de con'strução para atividades residenciais 
multifamiliares RH e RV fica condicionada à apresentação de carta das concessionárias 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e Bandeirante 
Energia S/A, atestando que a infraestrutura do sistema de Água, Esgoto e Energia 
Elétrica, respectivamente, atenderão a demanda que será criada pelos novos 
empreendimentos. 

Art. 16"5. A execução de todas as obras de infraestrutura 
necessanas para atender os empre.endimentos residenciais multitamiriares RH e RV 
serão de inteira responsabilidade do empreendedor. 

SEÇÃO 11 
Do uso comercial, de serviço e institucionaJ e do uso de edifício comercial e/ou serviço 

composto por unidades autônomas 

Art. 166. O uso comercial, de serviço e institucional, para 
efeito de aplicação desta lei complementar, fica classificado e graduado segundo seu 
nível de interferência urbano-ambiental, com base no respectivo impacto urbanístico e 
ambiental, em cinco tipos: 

I - Uso comercial, de serviço e institucional com nível de 
interferência urbano-ambiental desprezível- CS; 

11 - Uso comercial, de serviço e institucional com nível de 
interferência urbano-ambiental baixo- CS1; 

11 1 _- Uso comercial, de serviço e institucional com nível de 
interferência urbano-ambiental médio- GS2; 

- -
IV - Uso comercial, de serviço e institucional com nível de 

interferência urbano-ambiental alto - CS3; 

V- Uso comercial. de serviço e institucional gerador de ruído 
noturno - CS4. 

Art. 167. A categoria de uso caracterizada como edifício 
comercial e/ou serviço, com mais de 8,70m (oito metros e setenta centímetros) de altura, 
recebe a denominação de Multicomercial - MCS de serviço e institucional, excluído o 
subsolo quando destinado a garagem. 
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-
§ r~. Os conjuntos comerciais e de serviços compostos por 

mais de 20 (vinte) unidades autônomas, de qualquer porte, ficam classificados na 
categoria de uso - MCS. 

§ 2º. O uso MCS deve observar a cota mínima de terreno por 
unidade comerc.ial e/ou serviço autônomo, a ser estabelecida de acordo com os níveis de 
saturação viária do entorno e deverá ser composto de no máximo 200 (duzentas) 
unidades autônomas, respeitado o módulo padrão máximo de 50,00m2 (cinquenta metros 
quadrados) por unidade autônoma. 

-
§ 32 . Somente será admitida na categoria MCS o uso 

permitido na respectiva Zona e/ou Corredor de Uso. 

§ 42 . Deverá observar o recuo frontal mínimo de 1 O,OOm (dez 
metros)J exceto quando localizado em zona onde o gabarito de altura máximo é de 4 
(quatro) pavimentos, caso em que será admitido o recuo frontal mínimo de 5,00m (cinco 
metros). 

Art. 168. Enquadram-se na categoria de uso CS os 
estabelecimentos ou atividades que não estejam listados nos Anexos 15-A, 15-8, 15-C, 
15-0 e 16-A e nem apresentem similaridade com os mesmos. 

Art. 169. Os usos classificados como CS1 , CS2, CS3 e CS4 
são aqueles relacionados nos Anexos 15-A, 15-8, 15-C e 15-0 desta lei complementar. 

§ 1 º· As atividades de ensino de qualquer porte não poderão 
ser instaladas nos corredores, nas vias expressas e suas marginais, nas marginais 
municipais e nas vias que compõem o Anel Viário. 

§ 2º. Para as atividades de ensino é obrigatória uma faixa 
frontal para embarque e desembarque de alunos, independentemente de exigências de 
recuo urbanístico, faixas de alargamento ou pistas de acomodação, com comprimento 
suficiente para atender ao número de 1 (um) veículo para cada 1 O (dez) vagas exigidas, 
com no mínimo 3 (três) veículos leves em fíla [ou 15,00m (quinze metros) de extensão], 
com 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros) de largura e sem controle de acesso. 

§ 3º. As exigências de estacionamento. áreas para carga e 
descarga, embarque e desembarque, manobras, circulação. acomodação e acumulação 
de veículos, deverão estar atendidas dentro do imóvel. 

§ 4º. Os usos constantes dos Anexos 15-A, 15-8, 15-C e 15-
D possuem caráter exemplificativo, admitindo-se neles atividades similares. 

§ 5º. Encontra-se no Anexo 15-E desta lei complementar, a 
relação das medidas mitigadoras destinadas a prevenjr ou corrigir e a reduzir a magnitude 
do impacto urbano-ambiental negativo e/ou adverso. 
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Art. 170. A atividade de Loja de Fogos de Artiffcio e de 
Estampido (no máximo 25Kg de pólvora de caça) deverá atender os seguintes 
parâmetros: 

I - a área de armazenagem e expos1çao dos produtos 
caracterizados como fogos de artifício, "bombinha de festa junina", deverá possuir área 
máxima edificada, de 1 0,00m2 (dez metros quadrados); 

11 - a atividade deverá situar-se a mais de 1 OO,OOm (cem 
metros) de posto de gasolina e de combustível em geral, depósito de explosivo e 
inflamável, terminal de abastecimento de gás liquefeito de petróleo e similar, de 
estabelecimento de ensino de qualquer espécie, de hospital, maternidade, pronto
socorro, posto e casa de saúde, casa de repouso e de congêneres, de cinemas, teatro, 
casa de espetáculo, praça de esporte pública ou particular e edifício público; 

111 - o estabelecimento deverá atender as normas de 
segurança, sendo vedada a manipulação de artigo a granel e desembalado, a 
manipulação, embalagem, montagem, desmanche ou alteração da característica inicial 
de fabricação; 

IV - deverá ser colocado aviso "É PROIBIDO FUMAR"; 

V - o imóvel deverá ser dotado de sistema de prevenção e 
combate a incêndio de acordo com a legislação vigente e com muro divisor em todo o 
perímetro; 

VI - fica proibida a instalação da atividade em edificação com 
pavimento superior; 

VIl - fica vedado o desenvolvimento da atividade em uso 
misto com o uso residencial; 

VIII - o estabelecimento deverá possuir autorização por parte 
do órgão competente do Ministério da Defesa; 

IX - fica proibida a instalação da atividade em barraca e 
banca na via e logradouro público. 

Art. 171 . A implantação e funcionamento das atividades de: 
academia de ginástica. bar noturno, choperia sem música, "buffet" infantil, casa de jogos, 
clubes esportivos e recreativos, hospital e maternidade, rinque de patinação, boliche, 
escola de futebol e/ou aluguel de quadra esportiva e atividades similares classificadas na 
categoria de uso CS1 conforme Anexo 15-A desta lei complementar, nas zonas em forem 
que permitidas deverão possuir 100% (cem por cento) dos lotes confinantes laterais, de 
fundos e defrontantes de usos não residenciais. 
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§ 1º. As atividades religiosas, templos de culto em geral 
classificadas na categoria de uso CS 1, quando com área de construção superior a 
150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados) em zona de uso, deverão possuir os 
lotes confinantes laterais com usos não-residenciais. 

§ 2º. Ficam as atividades religiosas dispensadas da análise 
de localização a que se refere o parágrafo anterior, quando o imóvel possuir recuo lateral 
mínimo de 5,00m (cinco metros). 

§ 3º. Fica dispensada a análise de localização nos casos 
tratados no "caput" deste artigo quando a atividade ocorrer em corredor de uso e/ou nas 
seguintes zonas de usos: Zona Central Um - ZC1 - Zona de Uso Diversrficado - ZUD, 
Zona de Uso Estritamente Industrial - Zl e Zona de Uso Predominantemente Industrial -
ZUPI. 

Art. 172. As atividades enquadr:adas na categoria de uso 
CS2, quando em zona de uso, deverão possuir os lotes confinantes laterais com usos 
não-residenciais. 

§ 1 º· As atividades enquadradas na categoria de uso CS2, 
conforme Anexo 15-8 desta lei complementar, quando situadas em corredores de uso, 
ficam dispensadas da análise de localização, entretanto, não poderão possuir confinantes 
laterais classificados como residencial multifamiliar vertical. 

§ 2º-. Fica dispensada a análise de localização nos casos 
tratados no caput deste artigo quando a atividade ocorrer nas seguintes zonas de usos 
ZUO, Zl e ZUPI. 

Art. 173. O uso comercial, de serviço e institucional gerador 
de ruído noturno - CS4, subdivide-se em duas categorias: CS4-1 (incômodo 1) e CS4-2 
(incômodo 2), conforme Anexo 15-0 desta lei complementar. 

Art. 174. O uso CS4-1 será admitido nas zonas de usos: ZC1 , 
ZPA2., ZESFX, ZUD, ZUPI, nos corredores de usos CR5, CR6 e CR7 e nas seguintes 
vias: 

LC 428110 

I - Avenida Dr. Adernar de Barros; 

11 -Avenida Adilson José da Cruz; 

111- Avenida Ambrósio Mofina; 

IV - Avenida Andrômeda; 

V- Avenida Ângelo Belmiro Pintus; 

VI - Avenida Antonio Galvão Júnior; 
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VIl - Avenida Barbacena; 

VIII- Avenida Benedito Friggi; 

IX- Avenida Brigadeiro Faria Lima; 

X - Avenida Cassiano Ricardo; 

XI - Avenida Cassiopéia (trecho compreendido entre a 
Avenida Andrômeda e a Avenida Perseu); 

XII- Avenida Cidade Jardim (exclusive o trecho compreendido 
entre a Rua Marco Antonio dos Santos e a Rua Zildo Pimentel); 

XIII- Avenida Durvalina Silva Aguiar; 

XIV - Avenida Dr. Eduardo Cury (lado ímpar); 

XV - Avenida Florestan Fernandes; 

XVI - Avenida Eng. Francisco José Longo; 

XVII - Avenida Gisele Martins; 

XVIII - Avenida Dr. João Batista de Souza Soares; 

XIX - Avenida João Rodolfo Gastelli; 

XX - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (trecho 
compreendido entre a Rua Patativa até a Rodovia Presidente Dutra); 

XXI- Avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis; 

XXII ~ Avenida Governador Mário Covas Júnior; 

XXIII -Avenida Dr. Nelson O' Ávila; 

XXIV - Avenida Pedro Friggi; 

XXV- Avenida Princesa Isabel; 

XXVI- Avenida Rui Barbosa; 

XXVII -·Avenida Santos Dumont; 

XXVIII -Avenida Presidente Tancredo Neves~ 
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~ XXIX- Avénida Senador Teotônio Vilela; 

XXK- Avenida Uberába; : 

XXXI - ~ Estrada do~ Imperador, 

XXXII- Esfr'ada Rodovia SP-50; 

XXXI-li - Rua Araguaia; 

XXXIV - Avenida Ãudemo ~enezrani; 
-

XXXV - Rua Bacabal 
~ ! 

XXXVI - Rua Paraibuna. 

Art, 175 . .Q uso CS4-2 será admitido nas zonas de usos: ZC1, 
ZPA2, ZUD, ZUPI e no corredor CR7, com exceção da Av. Dr. Jorge Zarur entre a 
Rodovia Eurtco Gaspar Dutra e a Av. São João e lado par da Av. Dr. Eduardo Cury. 

Art. 176. As atividades classificadas nas categorias de uso 
CS4-1 e CS4-2 deverão possuir 100<% (cem por cento) dos lotes confinantes laterais, de 
fundos e defrontantes de usos não residenciais. 

Art. 177. As atividades classificadas na categoria de uso CS4-
1 , quando localizadas nas vias citadas no artigo 1 7 41 e as atividades classificadas na 
categoria de uso CS4-2, em qualquer via, atenderão a~s parâmetros definidos para a 
categoria CS1 . 

Art. 178.- As atividades classificadas na categoria de uso CS4-
1 e CS4-2 poderão ser admitidas dentro de centros de compras que tenham área 
construída maior que 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados). 

Art. 179. Para efeito da análise de localização c itada nos 
artigos 171 , 172, 176, 1-87 e no Anexo 12 desta lei complementar, consideram-se: 

I - lotes confinantes laterais: todos· os lotes que possuem pelo 
menos uma face em comum com a l<;1teral do lote, objeto de análise; 

li - lotes confinantes fundos: todos os lotes que possuem pelo 
menos uma face em comum com os fundos do lote, .objeto de análise; 

111 - lotes defrontantes: todos os lotes situados na face da 
quadra oposta ao lote, objeto de análise, cujas testadas inteiras ou parciais estejam 
defronte a estes lotes e seus confinantes; 
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IV - são considerados os usos constatados "in loco"; 
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V - equiparam-se ao uso residencial as atividades de: 
hospital, maternidade, pronto socorro, sanatório, asilo, orfanato, atividades de educação 
infantil e ensino fundamental e médio, berçário e usos mistos com o uso residencial; 

VI - os lotes e ·glebas vagos são considerados de uso não 
residencial; 

VIl - ·nos lotes locaUzados em esquinas, a via pública 
secundária é considerada, como contrnante lateral de uso não residencial. 

· Parágrafo único .. Para a análise de localização de que trata o 
"caput" deste artigo deverá ser respeitado o Anexo 24 desta lei complementar. 

_ _.SEÇÃO 111 
Do posto e sistemá retalhista de combustível 

Art. 180. A dimensão mínima do lote e do recuo para a 
implantação da atividade de posto e sistema retalhista de combustível., inclusive aqueles 
de Gás Natural Veicular - GNV são: 

I -frente mínima do lote: 40,00m (quarenla metros); 

_ li -área r:n·ínima do lote: 1.000,00m2 (mil metros quadrados); 

111 -recuo mfnimo frontal, lateral e de fundos para a ·instalação 
de bombas, compressores e equipamentos afins: :1 O,'OOm (dez metros); 

· IV - recuo mfnimó fróntal, lateral e de fundos para a 
instalação dos pilares de sustentação da cobertura de bombas: 5,00m (cinco metros). 

§ 1 º· Considera-se posto e sistema retalhista de combustível 
toda a atividade relacionada ao armazenamento e abastecimento de combustfve·l, sendo 
admitida aque.l.a relacionada à lavagem; troca de óleo e lubrificação de vefculo, reparo 
pneumático e área administrativa relacionada a essa atividade. 

§ 2º. Os recuos mínimos das edificações em relação ao limite 
do lote ·e demais parámetros deverão ·obedecer para ·cada uso, as características e 
exigências estabelecidas para a respectiva zona de uso. . 

§ 3º. A estação de medição e o ·conjunto de medição para o 
GNV estarão dispensados de recuos, desde que não ultrapassem a área edificada de 
6,50m2 (se.is metros quadrados e cinqüenta"decímetros quadrados) e pé direito máximo 
de 2,30m (doís metros e trinta centímetros). · 

§ 4º. Os recuos de frente do imóvel destinado ao posto de 
·serviço e abastecimento de veículo automotor poderá ser ocupado por cobertura 
desmontável destinada a abrigar pedestre e ve-ículo, desde que aberta em toda extensão 
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do alinhamento do respectivo logradouro, sendo vedado a colocação de elemento 
estrutural de apoio no respectivo recuo. 

Art. 181 . As edificações secundárias situadas em conjunto 
com o posto e sistema retalhista de combustível somente poderão absorver as seguintes 
atividades, desde que tratem de uso permitido na respectiva zona de uso e que atendam 
aos demais parâmetros de uso e ocupação, inclusive no tocante a vaga de 
estacionamento: café, lanchonete, casa lotérica, agência bancária, caixa eletrônico de 
banco, drogaria, farmácia, "disk água", floricultura, venda de jornal e revista, livraria, 
locadora de filme, loja de conveniência, papelaria e padaria. 

§ 12 . As atividades secundárias a que se refere o parágrafo 
anterior deverão ocupar no máximo 20% (vinte por cento) da área total do terreno. 

§ 22. O posto e sistema retalhista de combustível deverá estar 
instalado em edificação isolada daquela que abrigar qualquer dos usos previstos no 
"capuf' deste artigo, sendo que as bombas de abastecimento deverão distar no mínimo 
10,00 m (dez metros) dos referidos usos. 

SEÇÃO IV 
Dos usos industrial, agroindustrial e/ou outras fontes de poluição 

Art. 182. Considera-se uso industrial, para fins desta lei 
complementar, aquele cuja atividade envolva processo de transformação, 
beneficiamento, montagem ou acondicionamento na produção de bens intermediários, de 
capital ou de consumo. 

§ 12 . Considera-se uso agroindustrial toda a atividade que 
beneficia o produto ou transforma produto proveniente de exploração agrícola, pecuária, 
pesqueira e florestal não madeireiro. 

§ 22 . Consideram-se como partes integrantes da indústria e 
agroindústria, quando implantadas no mesmo lote, além do seto.r produtivo, as que 
abriguem atividades complementares exclusivas necessárias ao funcionamento da 
atividade industrial, a seguir relacionadas: escritório, atividade sócio-cultural -e esportiva 
para funcionário, depósito e estocagem de matéria-prima e de produto fabricado, 
prestadoras de serviços necessárias a fabricação e beneficiamento dos produtos da 
empresa, restaurante, creche, "show-room'\ cooperativa de consumo, posto bancário, 
ambulatório, espaço para comercialização de produto fabricado no próprio 
estabelecimento industrial e capela. 

Art. 183. Considera-se fonte de poluição, para fins desta 
Seção, toda instalação ou atividade, seja na fase de projeto, construção ou 
funcionamento, que, a qualquer tempo, possa vir a lançar poluentes no ambiente, tais 
como as atividades industriais. 
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Art. 184. Para fins de definição e classificação do nível de 
risco ambiental da categoria de uso industrial e/ou agro-industrial ou de outra fonte de 
poluição não listada nos Anexos 15-A, 15-B, 15-C e 15-D desta lei complementar, ficam 
estabelecidos os conceitos e os parâmetros constantes dos Anexos 16-A, 16-8 , 16-C, 16-
D e 16-E obedecidas as demais disposições constantes desta Seção. 

§ 1º. Para os estabelecimentos 1ocalizados na mesma 
propriedade, com a mesma razão social e que produzirem em uma única ou em 
diferentes unidades mais de um produto final ou nelas desenvolverem mais de um 
processo produtivo, no tocante a implantação, prevalecerá à classificação do 
estabelecimento na categoria mais restritiva. 

§ 2º. No caso de existência de mais de uma fonte de poluição 
e/ou indústria com razões sociais diferentes, no mesmo imóvel ou terreno, a classificação 
a que se refere o "caput" deste artigo será feita para cada razão social. 

§ 3º. Compete ao interessado informar no impresso 
denominado Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE Simplificado ou 
Geral, de acordo com as características da atividade, os dados qualitativos e quantitativos 
referentes ao processo produtivo, bem como os dados ambientais e urbanísticos, visando 
à classificação da atividade. 

§ 4º. O erro, om1ssao ou falsidade das informações 
constantes no Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE, acarretará a 
anulação ou a cassação das licenças expedidas, conforme o caso. 

Art. 185. Fica expressamente proibida no Município a 
instalação de novas atividades classificadas no Nível IF, descrito no Anexo 16-A desta lei 
complementar. 

Parágrafo único. A ampliação e/ou alteração do processo 
produtivo do estabelecimento industrial e outra fonte de poluição ·existente e regularmente 
implantado no Município, classificado no Nível IF, somente será autorizada após o 
cumprimento de diretrizes e/ou exigências específicas dos órgãos municipais 
competentes referentes ao meio ambiente, urbanismo e sistema viário. 

Art. 186. Além das atividades enquadradas na categoria 
IF/AGI F, fica proibida no Município a instalação da atividade industrial destinada à 
fabricação de fogos de artifício. 

Art. 187. As atividades classificadas no Nível IA e 18 deverão 
atender as seguintes disposições: 

I - setor produtivo terá o seu horário de funcionamento 
restringido das 07h30min (sete horas e trinta minutos) até, no máximo, 18h30min (dezoito 
horas e trinta minutos), sendo que aos domingos e feriados o estabelecimento 
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permanecerá fechado, com exceção daquele localizado nas Zonas Industriais (ZI, ZUPI e 
ZUD) e na Macrozona Rural; 

11 - as operações mais ruidosas deverão ser realizadas o mais 
distante possível das edificações ou lotes vizinhos e em local confinado. obedecidas às 
normas legais de construção, iluminação e ventilação do Município; 

111 - fica proibido o uso de combustíveis sólidos, tais como 
lenha, carvão, dentre outros, para as atividades industriais e agroindustriais a que se 
refere o "caput" deste artigo, localizadas nas zonas de uso ZUC2, ZUC3, ZUC4, ZUC5. 
ZUC6, ZUC7, ZUC8, ZC1 e ZC2 e nos corredores de uso CR3, CR4, CR5 e CR6; 

~ 

IV - as indústrias, agroindústrias e outras fontes de poluição 
classificadas na categoria de uso 18 estão sujeitas a análise de localização, nos termos 
do artigo 179 desta lei complementar, devendo possuir os lotes confinantes laterais de 
uso não residencial , com exceção daquelas localizadas nos corredores de uso e nas 
Zonas Industriais (ZI, ZUPI e ZUD) e na Macrozona Rural, sendo que no caso de 
corredores de uso não poderão possuir confinantes laterais classificados como 
residencial multifami.liar vertical. 

Art. 188. Exclusivamente as atividades de confecção de 
roupa, cozinha industrial e gráfica e/ou serviço editorial poderão ser classificadas na 
categoria ·"uso Comercial, de Serviço e Institucional com nível de interferência urbano
ambiental desprezível" (CS), desde que possuam área máxima edificada de 120,00m2 

(cento e vinte metros quadrados) e que possuam baixo potencial poluidor, sem risco 
ambiental. 

Art. 189. É permitida a construção de edificação secundária 
e/ou edícula para uso industrial, desde que utilizada somente para atividade 
administrativa e/ou estocagem de material não explosivo, inflamável e/ou perigoso. 

Art. 190. As atividades de transportadora de derivados de 
petróleo, produto inflamável, explosivo, perigoso, bem como o comércio atacadista e 
depósito de produto qufmico, inflamável, explosivo e de armazenamento de embalagem 
(vazia) de agrotóxico deverão se localizar nas zonas industriais Zl da Refinaria Henrique 
Lage- REVAP, ZUPI e ZUD, vedada a sua localização nas demais zonas de uso. 

§ 12 . Considera-se produto perigoso, inflamável e explosivo 
aquele assim classificado na legislação vigente. 

§ 22 . O transporte de produto perigoso e explosivo, bem como 
de resíduos sólidos perigosos deverão obedecer às exigências e determinações das 
legislações estadual e federal pertinentes e/ou dos órgãos competentes. 

Art. 191. A Secretaria de Meio Ambiente solicitará aos 
estabelecimentos industriais e/ou agro-industriais e/ou outras fontes de poluição, 
regularmente implantados à data de publicação desta lei complementar que queimem 
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acima de 4,0Ton (quatro toneladas) de combustíveis por dia, os dados qualitativos e 
quantitativos dos combustíveis utmzados e a quantidade e especificação dos resíduos 
sólidos perigosos e/ou Classe 1 gerados na empresa para fins de atualização de dados e 
classificação industrial, no órgão municipal competente. 

-
§ 1 º· Os dados solicitados deverão ser apresentados num 

prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de notificação expedida, sob pena de 
multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) , corrigidos nos termos do artigo 289 desta 
lei complementar. 

§ 2º. Competirá ao solicitado informar no impresso 
denominado UFormulário de Classificação do Estabelecimento Industrial" (FCEI), 
conforme Anexo 16-F desta lei G<?ffiplementar, os dados especificados no "caput" deste 
artigo. 

Art. 192. A fonte industrial, agroindustrial ou outra fonte de 
poluição, sujeita ao licenciamento por parte da CETESB e/ou da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente, deverá apresentar aos órgãos municipais competentes a Licença Prévia 
e/ou de Lnstalação, que fará parte da documentação exigida para fins de concessão do 
Alvará de Construção do imóvel e Inscrição Municipal. 

Parágrafo único. A fonte industrial ou outra fonte de poluição 
sujeita ao licenciamento por parte da CETESB e/ou da S.ecretaria Estadual de Meio 
Ambiente deverá apresentar aos órgãos municipais competentes a Licença de Operação, 
mesmo sendo a título precário, que fará parte da documentação exigida para fins de 
concessão de Inscrição Municipal e/ou Alvará de Funcionamento do imóvel. 

SEÇÃO V 
Da ativtdade de risco, de impacto ambiental e de suas medidas compensatórias 

Art. 193. A implantação de atividade ou obra causadora de 
risco ambiental significativo fica sujeita à apresentação do Estudo de Análise de Riscos 
(EAR), acompanhado do "Mapeamento das Áreas Vulneráveis" (extra-muros). 

§ 1 º· Entende-se por atividade ou obra causadora de risco 
ambiental significativo: 

I - o sistema de dutos, externos às instalações industriais e/ou 
outras fontes de poluição, destinados ao transporte de petróleo e seus derivados, gases 
ou outras substâncias químicas; 

-
11 - a engarrafadora de GLP, quando houver instalação e/ou 

ampliação da capacidade de armazenamento e/ou engarrafamento de gases; 

111 - a base de distribuição de derivados de petróleo e seus 
derivados, quando houver instalação e/ou ampliação da capacidade de armazenamento 
de petróleo e seus derivados ou outras substâncias químicas; 
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IV - a instalação e/ou ampliação de indústria química e de 
refinaria de petróleo quando classificadas nas categorias 10, IE e/ou IF, que envolva a 
manipulação e/ou armazenamento de substâncias tóxicas e/ou inflamáveis, tais como 
aquelas listadas na Norma Técnica P4.261 - Maio/2.003 - CETESB e suas posteriores 
alterações e/ou substituições. 

§ 2º. Entende-se por Estudo de Análise de Riscos (EAR) o 
estudo quantitativo de riscos numa instalação industrial e/ou fonte de poluição, baseado 
em técnicas de identificação de perigos, estimativa de frequências e consequências, 
análise de vulnerabilidade e na _estim~tiva do risco. 

§ 3º. Entende-se por Mapeamento das Áreas Vulneráveis 
(extra-muros) o mapeamento, em carta planialtimétrica ou fotos aéreas atualizadas em 
escala compatível, de forma a apresentar os resultados dos efeitos físicos apontados no 
EAR, para que se tenha uma clara visualização da região extra-muros do 
empreendimento. 

§ 4º. b mapeamento a que se refere o parágrafo anterior 
deverá ser acompanhado da interpretação dos resultados obtidos. isto é, deverão ser 
relacionadas às áreas afetadas extra-muros da instalação, que deverão estar 
devidamente caracterizadas, ou seja, conter informações relevantes, tais como: curvas de 
riscos e iso-riscos; identificação das regiões Negligenciável ou Aceitável; ALARP ("As Low 
As Reasonable Possible") e Intolerável dos riscos individual e social, segundo normas do 
órgão estadual ambiental competente; os usos vizinhos (residencial, comercial, industrial., 
etc) presentes nas referidas áreas e o número de pessoas atingidas. 

§ 5º. No caso de ampliações, os estudos citados no ucapuf' 
deste artigo deverão considerar os riscos individual e social já existentes na instalação 
industrial e/ou condomínio de GLP e/ou fonte de poluição, objeto da avaliação. 

§ 6º. A metodologia recomendada para a elaboração dos 
estudos de riscos refere-se àquela desenvolvida pelo órgão estadual ambiental 
competente, -ou seja, a Norma Técnica_P4.261 - Maio/2.003 e suas posteriores alterações 
e/ou substituições. 

§ 7º. Os estudos citados no '1capuf deste artigo deverão ser 
elaborados por técnico habilitado, responsável tecnicamente pelo resultado apresentado, 
independente do proponente do projeto. 

§ 8º. Compete aos órgãos ambientais licenciadores, no 
âmbito de sua competência, a análise dos estudos citados no "caput" deste artigo. 

Art. 194. Fica proibida a implantação e/ou ampliação das 
atividades ou obras causadoras de riscos ambientais significativos quando os riscos 
social e/ou individual situados na Região Intolerável, segundo normas do órgão estadual 
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- -
ambiental competente, se- lócalizar~m tora qos Jimite~- 'âa propriedade ou extra-muros do 
empreendimento. - - -

- . 
• < Parágrafo. ·úr::tico. -Os · valóres dos riscos situados dentro da 

região ALARP, segundo normas do ·órgão estadual ambiental competente, deverão ser 
reduzidos tanto quanto possível _na prátíca, · · 

Art. 195, ·Seiá realizada·audiên.cia pública no MLrnicípio nos 
casos em que a atividade também for considerada modificadora de meío ambiente, ou 
seja, estiver sujeita à elaboração do Estudo. de Impacto Ambiental - ElA e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental -_BlMAi .nos ·termos da Lei Orgânica do Ml!lnicípi.o e da 
legislação ambiental vigente~ _ . - :. ~ 

. ~ -

. Pa~ágraf.Ô · úni'co: -No caso cie enquadramento ,nas disposições 
do '"capuf' deste artig<?, o Estudo de Análise. de Risços - EAR fará parte integrante do 
ElA/RIMA. - - - · 

<. 

Art. ·196. -A atividade considerada modificadora do meio 
ambiente, ·definida em normas federais e estadcials, 'quando p.e.rmitida no Município, 
somente poderá ser implantada ou ampliada após a apr.esentaç.ão do .Es:tudo de lm.paclo 
Ambiental - ElA e respectivo Relatórro de Lmpacto Ambiental - R~MA, bem como da 
realização de audiênoja :públi.ca no t~.rritório ·do Município. 

- .. .· ~ 

- § 1 º. -Compete aos ór,gãos ambientais licencladores.. no 
âmb~to de sua competência, a exigência e· anáHse o~ dispensa dos estudos citados no 
"caput" deste artigo. -_ 

-

§ 2º. O ElA/RIMA deverá ser elaborado por ·eqt:Jipe 
ml\1-ltidiso.íplinar habmtada responsáv_el tecnicamente pelos resultados apresentados" 
independente do prqponente do projeto. 

§_ 3º. Deverão ser enviadas cópras do ElA e re~pectivo HIMA, 
para ciência, aos orgaos municipais de me-io ambiente e de planejamento urbano e 
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM. -

§ 4º. A equipe_ multidisciplinar, a ·instituição ou a empresa 
responsável pela elaboração do ElA-RIMA fará apresentação técnica ·informativa, .de 
forma individual ou conjunta, à Secr.etaria de Planejamento Urbano, à Secretaria de Meio 
Ambiente e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente -COMAM e ao Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano - CMDU, antes da realização da audiência pública municipal. 

-

- § 5º. A Secretaria de Meio Ambiente, o COMAM e o CMDU 
poderão solicitar intormaçôes adicionais aos referidos estudos, quando se façam 
necessárias pelas peculiaridades ,do projeto e car:acterística.s ambien.tais do local., no 
prazo máximo de 1 O (dei) dias contado da data da apresentação técnica informativa da 
qt:Jal trata o inciso anterior. 
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§ 6º. Os - Poderes Executivo e/ou Legislativo mumctpais 
apoiarão os órgãos competentes na organização da al:Jdiência pública em seu .território, 
conforme legislação vigente ou regulamentação própria, sendo que as despesas correrão 
por conta do responsável pelo empreendimento. 

Art. 197. Todo o empreendimento e/ou atividade sujeito à 
apresentação de ElA/RIMA deverá apresentar medidas compensatórias de natureza 
ambiental que representem, no mínimo, 0,5% (me-io por cento) do custo total previsto 
para a implantação do empreendimento, na área de abrangência do território do 
Município, considerando a amplitude dos impactos negativos gerados, que será aplicado: 

I - na implantação de parques ecológicos e/ou lineares e/ou 
de lazer, em especial aqueles previstos no Mapa 7 da Lei Complementar nº 306, de 17 de 
novembro de 2006, através da aquisição e/ou doação e/ou repasse de valores 
monetários ao Poder Público para fins de desapropriação de áreas particulares e/ou 
implantação de vegetação, paisagismo e demais estruturas tísicas necessárias à 
implantação dos mesmos; 

11 - na, aqu1stçao e/ou doação e/ou repasse de valores 
monetários ao Poder Público para fíns de desapropriação de á~eas particulares visando a 
implantação de Unidades de Conservação, conforme legislação vigente do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação- SNUC; 

111 - na reêomposição e/ou revegetação de matas ciliares das 
áreas de preservação permanente dos corpos d'água existentes no Município, em 
especial no Rio Parafba do Sul, no Rio Jaguarir no Rio Buquira e nascentes, nos termos 
da legislação vigente-; 

IV - custeio de estudos, levantamentos, planos de manejo, 
programas e projetos ambientais. 

§ 1 º· As medidas compensatórias de natureza ambiental a 
que se refere o "caput" deste artigo deverão estar descritas no ElA/RIMA e serem 
implantadas obrigatoriamente em área dentro do território do Município. 

§ 22 . No caso de exigência de medidas de compensação 
ambiental, por parte dos órgãos ambientais estaduais e fede~ais competentes, conforme 
le_gislação vigente, no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da compensação 
ambiental da área de abrangência do MunicípioJ deverá ser aplicado no território 
Municipal. 

Art. 198. As medidas compensatórias a que se retere o artigo 
anterior devem atender aos seguintes critérios: 

I - as condições do compromisso entre a Prefeitura Municipal 
e a Compromissária serão defintdas em Termo de Compromisso Ambiental; e, 
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11 - os valores monetários provenientes das medidas 
compensatórias serão creditados pelo empreendedor na conta do Fundo Municipal de 
Conservação AmbientaJ - FUMCAM, criado pela Lei Municipal nº 4.61-8, de 12 de 
setembro de 1994 ou norma que a .. substitua, med•ante a proposta de compensação 
ambiental a ser aplicada obrigatoriamente na finalidade e atividade estabelecida na 
medida compensatória. 

Parágrafo l1n:ioo. Deverã ser feita a .subscrição ·do Termo de 
Compromisso Ambiental entre as Secretarias municipais .envolvidas - Secretaria de Meio 
Ambiente -e/ou Secretaria de Planejamento Ur,bano e a Compromissária ~mte~ da 
concessão do Alvará -de Construçãó da obra e/ou Alvará de· Funcionamento. 

Art. 199. Deverá ser apresentado à Secretaria de Meio 
Ambiente e/ou órgão municipal competente para a aprovação de projetos da Secretaria 
de Planejamento Urbano, antes d~ coocessão do Alvará de Construção da obra, a 
seguinte documentação: : · 

I - documento expedido pelo órgão ambiental licenciador 
competente referente à aprovação do ElA/AlMA e/ou aprovação do EAA; 

11 - documento expedido pelo_ órgão ambiental competente 
referente à realização de audiência _pública no território do Município, sobre a exposição 
do ElA/AlMA; ou -

111- l-icenças ambientais prévia e/ou de instalação; ou 

IV - documento de dispensa do ElA/AlMA e/ou EAA, nos 
casos em -que o órgão ambiental licenciador julgar desnecessária a elaboração do 
ElA/RIMA e/ou EAA. 

Parágrafo -único. Deverá ser apresentado ao orgao 
competente, antes da concessão do Alvará de Funcionamento da atividade, a licença 
ambiental de funcionamento e/ou de operação da atividade. 

SEÇÃO VI 
Do condomínio industrial 

Art. 200. Entende-se por Condomínio Industrial o conjunto de 
3 (três) ou mais indústrias autônomas que ocupem um mesmo lote, gleba ou edifícação, 
disponham de espaços e Instalações de uso comum, equipamentos de controle ambiental 
e insumos de processo, caracterizados como bens em condomínio, particUlares e 
exclusivos deste. 

§ 1º. Será admitido nas zonas de uso Zl, ZUPI e ZUD 
mediante plano de ocupação e análise específica dos órgãos municipais de planejamento 
urbano, meio ambiente, do sistema viário e de drenagem urbana. 
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§ 2º. Será admitida a implantação das categorias de uso de 
comércio, serviços e institucional, desde que essas sejam permitidas na respectiva zona 
de uso onde o condomínio vier a ser instalado. 

§ 32• A atividade a ser estabelecida no Condomínio Jndustrial 
deve respeitar o uso, ocupação e aproveitamento dos lotes estabelecidos para cada zona 
de uso definidas nesta lei complementar. 

Art. 201. - A dimensão máxima do Condomínio Industrial 
dependerá de análise específica por parte das Secretarias de Planejamento Urbano, de 
Transportes e de Meio Ambiente. 

Parágrafo untco. As diretrizes de ocupação do solo, 
ambiental, de drenagem de água pluvial e de sistema viário serão fornecidas pelos 
órgãos municipais competentes. 

Art. 202. O Condomínio Industrial deverá reservar espaço 
para a implantação de áreas verdes e sistemas de lazer, com a final'idade de minimização 
do impacto ambiental negativo e de estímulo ao lazer. 

§ 1 º· Em glebas e/ou lotes com área igual ou superior a 
5.000,00m2 (cinco mil metros quadrados) dever-se-á reservar 10% (dez por cento) da 
área total do terreno para a implantação de áreas verdes e sistema de lazer. 

§ 2º. A distribuição de áreas verdes e sistemas de lazer será 
fixada pela Secretaria de Planejamento Urbano em conjunto com a Secretaria do Meio 
Ambiente. 

§ 32. As áreas verdes deverão estar localizadas 
preferencialmente no entorno do condomínio com a finalidade de minimizar possíveis 
impactos negativos das fontes de poluição que vierem a se instalar, em relação à 
vizinhança. 

Art. 203. As fontes de poluição a serem implantadas no 
Condomínio deverão prever a disponibilidade de espaço para a instalação de suas 
estações de tratamento de efluentes, em função da localização do ponto de lança-mento 
mais adequado, bem como autorização do órgão competente par:a o lançamento de 
efluentes na rede coletora pública e/ou corpo receptor. 

Art. 204. O Condomínio lndustríal e toda fonte de poluição 
que vier a se implantar no empreendimento dependerão de licenciamento ambiental do 
órgão competente, nos termos da legislação vigente. 

Art. 205. As obras de infraestrutura para o atendimento do 
condomínio industrial serão de responsabilidade do empreendedor. 
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Art. 206. A Secretaria de Planejamento Urbano e/ou 
Secretaria de Meio Ambiente poderá solicitar do empreendedor a apresentação do 
Parecer Técnico de Viabilidade de Local ização, expedido pelo órgão ambiental estadual 
competente, para possibilitar o protocolo do processo de Alvará de Construção. 

Art . . 207. A aprovação do condomínio fica condicionada a 
apresentação de carta das concessionárias de captação e distribuição de água e de 
energia elétrica, atestando que a infraestrutura do Sistema de Á.gua, Esgoto e Energia 
atenderá a demanda que será criada pelo empreendimento. 

Art. 208. O .. habite-se" somente será expedido após o -término 
das obras de infraestrutura, em especial daquelas relativas à captação e distribuição de 
água, rede de esgoto, de drenagem e de energia elétrica, mediante Carta de Aceite dos 
órgãos e concessionárias competentes. 

CAPÍTULO V 
DO APROVEITAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

SEÇÃO I 
Do uso misto 

Art. 209. São permitidos usos mistos em lotes e edificações 
localizadas em qualquer zona de uso, desde que se trate de usos permitidos na zona e 
sejam atendidas, em cada caso, as características e exigências estabelecidas nesta lei 
complementar. 

§ 1 2 . O uso misto, sendo um deles residencial, deverá dispor 
de áreas de acesso e de circulação independentes.-

§ 2º. Não será admitido o uso misto com as seguintes 
categorias: 

I - usos classificados nos níveis 18, IC, ID, IE e IF com o uso 
residencial: 

11 - depósito de produtos químicos, tóxicos; inflamáveis e 
explosivos; 

111 -postos de revenda de GLP, com exceção da atividade de 
"disk água". 

§ 3º. As edificações destinadas ao uso misto deverão atender 
às ex1gencias desta lei complementar para o uso mais restritivo quanto ao aspecto 
ambiental, do sistema viário e urbanístico. 
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SEÇÃO 11 
Do uso e ocupação do solo 

Art. 21 O. Qualquer construção ou edificação, inclusive sua 
reforma ou ampliação, só poderá ser realizada e aprovada desde que respeitadas as 
exigências de uso e ocupação do solo da zona de uso de localização do imóvel. 

Art. 211. Nos casos de vias em 11
CUI de sac" ou f'rua sem 

saída", ou seja, aquelas vias com um único acesso de entrada e saída de veículos, serão 
admitidas as atividades a seguir relacionadas desde que permitidas na respectiva zona 
de uso: Residencial unifamiliar (R1 ), Residencial Multifamiliar Horizontal (RH1 ) e o Uso 
comercial, de serviço e institucional com nível de interferência urbano-ambiental 
desprezível (CS) com área construída computável máxima de 1 05 ,00m2 (cento e cinco 
metros quadrados), com gabarito máximo de altura de 8,70m (oito metros e setenta 
centímetros). 

§ 1 º· ExClusivamente no loteamento Bosque dos Eucaliptos, 
no trecho compreendido como ZUC4, conforme Anexo 12 desta lei complementar, será 
admitido o uso residencial multifamiliar RV1, nas vias em "cul de sac" ou "rua sem saída". 

§ 22 • No caso de lotes em esquina. quando se tratar de 
confluência de vias, uma em ~'cur de sac" e outra não, serão admitidas as atividades 
previstas nas respectivas zonas de uso, porém, a definição dos acessos, quando 
necessário, será analisado pelo órgão municip~l de sistema viário e de transportes 
públicos. 

Art. 212. Nas exigências relativas à frente e área mínima de 
lotes constantes do Anexo 12 desta lei complementar, poderá ser tolerada uma variação 
de até 5% (cinco por cento) para a construção ou instalação de atividades. 

Art. 213. No máximo 20% (vinte por cento) do imóvel de uso 
residencial unifamiliar poderá ser utilizado como escritório ou consultório de profissional 
liberaJ, desde que residente no local, não ultrapassando a área máxima edificada de 
60,00m2 (sessenta metros quadrados), e desde que possua no máximo um empregado. 

Parágrafo único. Entende-se por profissional liberaJ a pessoa 
física que realiza trabalho ou ocupação intelectua,l de nível universitário com o objetivo de 
lucro ou remuneração. 

SEÇÃO 111 
Dos recuos 

Art. 214. Na disposição dos recuos mínimos obrigatórios 
deverá ser obseNado o estabelecido no Anexo 17 desta lei complementar, e as 
disposições desta seção. 
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§ 1 º· As sacadas, marql:Jises, varandas, jardineiras e floreiras, 
todas em balanço, poderão avançar no recuo frontal em no máximo 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros) em edifício de até 4 (quatro) pavimentos. 

§ 2º. As sacadas, marquises, varandas, jardineiras e floreiras, 
todas em balanço, poderão avançar no recuo frontal em no máximo 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros) em edifício com mais de 4 (quatro) pavimentos. 

Art. 215. No recuo de fundo·do lote é admitida a construção 
de edícula, isolada de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) da edificação principal, 
obedecida a taxa de ocupação máxima e o coeficiente de aproveitamento máximo do 
lote, fixados nesta lei complementar. 

§ 1º. A profundidade máxima da edícula colada na divisa de 
fundo do lote será de 5,00m (cinco metros). 

§ 2º. É permitida a construção de edícula assobradada. 

Art. 216. Independentemente da zona em que se situa e de 
seu uso, as edificações deverão obedecer os recuos abaixo estabelecidos: 

I - Até 8,70m (oito metros e setenta centímetros) de altura, 
recuo frontal mínimo de 5,00m (cinco metros); 

11 -"H'' acima de 8,70m (oito metros e setenta centímetros)de 
alt,ura e até 4 (quatro) pavimentos, recuo frontal mínimo de 7,00m (sete metros); 

111 - acima de 4 (quatro) pavimentos, recuo frontal mínimo de 
10,00m (dez metros). 

§ 1º. Para os fins do di~posto neste artigo, considera-se 
primeiro pavimento o pavimento té-rreo da edificação. 

§ 22. A altura "H" referida neste artigo representa a diferença 
do nível entre a cota mais elevada da última laje de cobertura e a menor cota do piso do 
pavimento térreo. 

Art. 217. Na Zona Central - ZC ficam sujeitas ao recuo frontal 
mínimo de 5,00m (cinco metros) as ~eg~intes vias: 

I - Avenida Dr. João Guilhermino; 

11 -Avenida Dr. Nelson D'Ávila no trecho compreendido entre 
a Rua Antonio da Silva Santos e Avenida Dr. João Guilhermino; 

Raquel Marcondes; 
LC. 428/10 
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IV - Rua Antonio Saes entre a Rua Dolzani Ricardo e Rua 

V - Rua Francisco Rafael. 

Art. 218. Os imóveis com testadas originais, com metragem 
igual ou inferior a 7,00m (sete metros), poderão ser edificados junto as divisas laterais do 
lote para os usos R1 e CS. 

Parágrafo umco. Em lotes com testada igual ou inferior a 
9,00m (nove metros) as construções destinadas a categoria R1 e CS, em zonas de uso 
onde estes usos sejam permitidos, poderão ser edificados junto a uma das divisas lateral 
do lote. 

Art. 21_9. O recuo frontal principal será caracterizado como 
"especial" quando incluir a exigência da execução de faixa destinada à ampliação do 
sistema viário, além do recuo urbanístico em relação à edificação estabelecido nesta lei 
complementar para as respectivas Zonas de Uso e/ou corredores de uso. 

Art. 220. É obrigatória a observância do recuo especial 
frontal, sem prejuízo do recuo urbanístico, nas vias relacionadas no Anexo 18 desta lei 
complementar. 

§ l º . O--recuo especial frontal será utilizado para a ampliação 
do sistema viário privilegiando: 

I - transporte público; 

11- implantação de ciclovia; 

111 - adeq-uação e aumento de calçada; 

IV - capacidade viária. 

§ 2º. A exigência do recuo previsto no caput deste artigo será 
dispensada para as reformas e ampliações das construções existentes, inclusive com 
mudança de uso, desde que respeitado o gabarito máximo de 8,70m (oito metros e 
setenta centímetros). 

§ 3º. O recuo especial frontal poderá ser exigido para os 
empreendimentos classificados como pólos geradores de tráfego sempre que 
comprovada a necessidade de ·soluções viárias imediatas para sua implantação e 
funcionamento. 

Art. 221 . Para qualquer uso e qualquer zona de uso, deverá 
ser observado recuo frontal mínimo de subsolo de 5,00m (cinco metros). 
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Art. 222. Nos perímetros definidos no Anexo 19 desta lei 
complementar, correspondente aos setores comerciais consolidados dos Bairros Santana 
e Jardim Paulista, ficam adotados os mesmos parâmetros urbanísticos, quanto ao recuo 
frontal, do Corredor Seis - CR6, constante do Anexo 14-F desta lei complementar, 
reduzido o recuo frontal para 2,00m (dois metros) para edificações com até 8,00m (oito 
metros) de altura, devendo ser incorporado a calçada, sendo proibida a edíficação, 
instalação de qualquer barreira física, incluindo caixa padrão de energ:ia e de água e 
portão. 

SEÇÃO IV 
Do coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação 

Art. 223. Nas disposições de coeficiente de aproveitamento e 
taxa de ocupação máximos deverá ser respeitado o estabelecido no Anexo 12 desta lei 
complementar, e as disposições desta Seção. 

Art. 224. Na edificação destinada ao uso não residencial, as 
áreas cobertas destinadas a garagem, estacionamento, poço de elevador, caixa de 
escada, caixa de água, casa de máquina, vestiário de funcionário no subsolo, depósito de 
material de limpeza até 4,00m2 (quatro metros quadrados), portarias ou guaritas, e o 
centro de medição/telefonia até 10,00m2 (dez metros quadrados), não serão computadas 
para efeito do cálculo do Coeficiente de Aproveitamento. 

Art. 225. Para a edificação residencial de caráter multifamiliar, 
somente será -computada, para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento, a 
somatória das áreas úteis das unidades habitacionais incluindo as varandas ou sacadas 
com área construída superior a 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados). 

Art. 226. O proprietário de lote lindeiro ao Sistema Viário 
necessário à ampliação, modificação ou implantação de nova via, que alienar ao 
Município, por meio de doação, a área necessária a este melhoramento, poderá utilizar o 
coeficiente de aproveitamento máximo-do seu imóvel, sem excluir a área doada ou a ser 
doada. 

Parágrafo único. Para os efeitos do "capuf' deste artigo, o 
imóvel fica condicionado ao atendimento dos demais parâmetros urbanísticos fixados 
nesta lei complementar. -

SEÇÃO V 
Do gabarito de altura 

Art. 227. Nas disposições de gabarito de altura max1ma 
deverá ser respeitado .o estabelecido no Anexo 12 desta lei complementar, e as 
disposições desta Seção_ 
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Art. 228_ O gabarito de altura máximo para a categoria de uso 
residencial unifamiliar - R1 , independente da zona de uso em que se situa, é de 8,70m 
(oito metros e setenta centímetros), contados a partir da cota mais baixa do pavimento 
térreo até o ponto de início do telhado ou cobertura, excetuando-se as obras de caixa 
d'água, casa de máquinas e plattbandas, devendo ser observado o recuo lateral e de 
fundos mínimo de 3,00m (três metros) a partir de 8,70m (:oito metros e setenta 
centímetros) de altura. 

Art. 229_ As propriedades localizadas na Zona de Proteção do 
Aeródromo de São José dos Campos devem atender os gabaritos de altura máximo e 
demais restrições dispostas pela seguinte legislação e posteriores alterações: 

I - Portaria n2 302/GM4, de 29 de março de 19n, do 
Ministério da Aeronáutica, que dispõe sobre o Plano da Zona de Proteção do Aeródromo 
de São José dos Campos, no Estado de São Paulo; 

11 - Portaria n° 1 .141/GMS, de 08 de dezembro de 1987, do 
Ministério da Aeronáutica, que dispõe sobfe Zonas de Proteção e aprova o Plano Básico 
de Zona de Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o Plano 
Básico de Zoneamento de Proteção de Helipontos e q Plano de Zona de Proteção de 
Auxílios à Navegação Aérea e dá outras providências. 

Art. 230. Para ·garantir o perfeito funcionamento das torres de 
Microondas , localizada na Rua Humaitá, e o perfeito funcionamento da torre de repetição 
da Empresa Brasi leira de Telecomunicações - EMBRATEL, localizada -no Jardim 
Telespark, deverão ser atendidas as disposições dos Decretos Municipais nos 9.399, de 
16 de janeiro de 1998 e 9.402, de 16 de janeiro de 1998. 

Art. 231. É proibido ultrapassar os seguintes gabaritos para 
edificações: 

I - 8,70m (oito metros e setenta centímetros) de altura na 
zona de uso ZESFX e na ZUC-6 localizada no Distrito de São Francisco Xavier; 

11 - 8,7úm (oito metros e setenta centímetros) de altura na 
Avenida Barão do Rio Branco, Avenida Anchieta e Rua Engenheiro Prudente Meireles de 
Morais no trecho compreendido entre a Avenida Nove de Julho e a Avenida São João, 
independente da via de acesso ao imóvel; 

111 - 8,70m (oito metros e setenta centímetros) de altura na 
Avenida Uneu de Moura, no trecho compreendido entre a área desapropriada conforme 
Decreto Municípal n2 9791 , de 21 de outubro de 1999 e a ponte de acesso ao loteamento 
Urbanova; 

IV - 4,00m (quatro metros) de altura, com o máximo de 01 
(um) pavimento na zona de uso ZPA 1; 
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V - 1 S,OOm (quinze metros} de altura nos corredores de uso 

VI - 1 s.oom (quinze metros) de altura. na Avenida Linneu de 
Moura, no trecho compreendido entre a travessia do Ribeirão Vidoca e a área 
desapropriada conforme Decreto Municipal nº 9.791, de 21 de outubro de 1999. 

SEÇÃO VI 
Da macrodrenagem e da drenagem urbana 

Subseção I 
Da macrodrenagem e da drenagem urbana 

Art. 232. Os órgãos municipais de Macrodrenagem Urbana e 
de Drenagem Urbana estabelecerão no âmbito de suas respectivas competências as 
diretrizes de macrodrenagem e drenagem urbana para o Município visando estabélecer o 
melhor encaminhamento das ág.uas pluviais, as medidas para compensar a redução da 
capacidade de infiltração das águas de chuvas no solo e o aumento do escoamento 
pluvial em decorrência de obras de terraplenagem, edificações e urbanização. 

Art. 233. A aprovação de edificações em lotes ou glebas com 
área 1gual ou superior a 2.000,00m2 (dois mil metros quadrados), independentemente da 
zona de uso em que se situem. está sujeita a análise e diretrizes específicas dos órgãos 
municipais de macrodrenagem e de drenagem urbana, antes da concessão do alvará de 
construção. 

§ 1º. Nos imóveis em que forem executadas obras de 
terraplanagem ou edificação, que resultem em alterações das características de 
infiltração das águas pluviais no solo, será obrigatória a execução de obras para 
compensar a capacidade de recarga dos aquíferos subterrâneos, de acordo com as 
diretrizes específicas a serem emitidas pelo órgão municipal de Macrodrenagem. 

§ 22 . As obras compensatórias referidas no "caput" deste 
artigo refere-se a obras de retenção, detenção e retardo do escoamento superficial das 
águas pluviais, assim como a infiltração destas no lençol subterrâneo, antes do 
lançamento na via pública ou no sistema público de drenagem. 

§ 32 • Após a emissão das diretrizes pelo órgão municipal de 
Drenagem, o interessado deverá apresentar o projeto das obras relacionadas no 
parágrafo primeiro deste artigo, antes da concessão do Alvará de Construção. 
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - AAT do 
responsável técnico pelo projeto e execução da obra. 

§ 42 . O dimensionamento dos reservatórios de detenção ou 
retenção e sistema de infiltração atenderão as diretrizes técnicas a serem fornecidas pelo 
órgão municipal de macrodrenagem urbana. 
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§ 5º. A concessão do habite-se está vinculada à execução 
dos reservatórios de retenção ou detenção. conforme projeto aprovado pelo órgão 
municipal de macrodrenagem. 

§ 6º. A não operação dos reservatórios de retenção ou 
detenção implicará na infração, multa e sanções administrativas previstas no Anexo 23 
desta lei complementar. 

Art. 234. As águas pluviais das coberturas deverão escoar 
dentro dos limites do imóvel, não sendo permitido o desaguamento diretamente sobre os 
lotes vizinhos ou logradouros. 

Art. 235. As águas pluviais dos lotes deverão ser 
preferencialmente reutilizadas ou direcionadas para as sarjetas após a passagem pelos 
reservatórios de detenção ou retenção e sistema de infiltração, podendo ser interligadas 
às bocas de lobo ou à rede de drenagem em função do volume e capacidade de 
absorção dos mesmos. 

Art. 236. Os empreendimentos em terrenos superiores a 
5.000,00m2 (cinco mil metros quadrados), independente da zona de uso em que se situe, 
deverão respeitar taxa de permeabilidade do solo de no mínimo 15% (quinze por cento), 
excetuando-se: 

I - os terrenos loca·lizados em ZCH, que deverão atender a 
taxa de permeabilidade mínima de 65% (sessenta e cinco por cento), conforme inciso VI 
do artigo 49 desta lei complementar; 

11 - as atividades de clubes situadas na ZPA2, que deverão 
atender a taxa de permeabilidade mínima de 60% (sessenta por cento). conforme alínea 
"a" do inciso 11 do artigo 136 desta lei complementar; 

111 -os terrenos loca'lizados em ZUE2, que deverão atender a 
taxa de permeabilidade mínima de 65% (sessenta e cinco por cento). 

Parágrafo único. Esta exigência poderá ser compensada 
através de implantação de dispositivos de infiltração no solo. complementarmente às 
bacias de retenção ou detenção, desde que obedeça a proporcionalidade em área de 
superfície de infiltração, exceção para as áreas relacionadas nos incisos I a 111 do "capuf' 
deste artigo. 

Art. 237. A água de chuva poderá ser reutilizada para regar 
jardins, lavagens de passeio ou água industrial, porém em reservatório próprio, 
independentemente do reservatório de detenção ou retenção. 

Subseção 11 
Do Dimensionamento dos Reservatórios de Detenção ou Retenção 
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Art. 238. O projeto de reservatório de detenção ou retenção 
deverá atender aos seguintes requisitos: 

I ~ deverão ser estudados os impactos ao meio ambiente, 
ocasionados pelo mesmo; 

11 - os reservatórios de detenção ou retenção devem dispor de 
vertedor adequado que assegure aos moradores à jusante a segurança da barragem; 

111 · deverão ser tomados cuidados especiais para evitar a 
formação de vórtices e para proteger as entradas dos reservatórios a fim de evitar sua 
obstrução com objetos flutuantes, que possam vir a colocar vidas em perigo; 

IV · deverá sempre existir um vertedor de emergência; 

V - as barragens dos reservatórios de detenção ou retenção 
deverão ser de material adequado que assegure a estabilidade das mesmas; 

VI - nos reservatórios de detenção ou retenção cobertos, a 
área superior poderá ser aproveitada para área de lazer, recreação e estacionamento; 

VIl - os reservatórios de detenção ou retenção deverão 
possuir superficies de jnfiltração na proporção em área de 1% (um por cento) do volume 
do mesmo (transformado o valor numérico de volume em área, transformando a unidade 
metro cúbico em metro quadrado respectivamente), que terá a capacidade de infiltração 
de acordo com a permeabilidade do solo local; 

VIII - deverão ser apresentados estudos para a manutenção 
dos reservatórios de detenção ou retenção, principalmente, dos vertedores e remoção 
dos resíduos sólidos depositados; 

IX - no projeto do reservatório de detenção ou retenção 
deverá ser justificada a duração da chuva escolhida, intensidade da chuva e período de 
retorno; 

X- a duração da chuva escolhida será aquela que fornecer o 
maior volume do reservatório; 

XI - a escolha do período de retorno deverá, sempre que for 
possível. atender aos estudos de benefícios e custos; 

XJI - poderão ser estudadas ou sugeridas soluções 
alternativas que tenham viabilidade de construção e segurança de funcionamento; 

XIII - para o dimensionamento do reservatório deverão ser 
considerados o hidrograma do escoamento superficial, a curva cota-volume do 
reservatório e do vertedor; 
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XIV - o projeto do reservatório deverá se.r acompanhado da 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do responsável técnico pelo 
projeto e pela execução da respectiva obra. 

Art. 239. Na apresentação de projeto de construção. reforma, 
ampliação e demolição deverá ser indicado e detalhado os projetos das obras previstas 
na presente Seção. 

Subseção 111 
Da Zona de Domínio de Curso d'Água- ZDCA e da Área de Controle de 

Impermeabilização- ACI 

Art. 240. Na aprovação e/ou implantação de 
empreendimentos e/ou atividades deverão ser observadas as restrições da Zona de 
Dominio de Curso D'Água- ZDCA ·e as Áreas de Controle de lmpermeabHização- AGI, 
definidas nos incisos 11 e 111 do artigo 66 da Lei Complementar Municipal nº 306, de 17 de 
novembro de 2006. 

SEÇÃO VIl 
Do Movimento de Terra 

Art. 241 Em toda movimentação de terra em terrenos cujas 
alterações topográficas seja superiores a 1 ,OOm (um metro) de desnível e/ou 1.000m3 (mil 
metros cúbicos) de volume deverá ser executada obra de contenção e estabilidade dos 
taludes. 

§ 1 º· A Prefeitura Municipal poderá extgtr projeto de 
terraplenagem acompanhado de justificativas e memoriais geotécnicos e 
acompanhamento de controle tecnológico, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Tecnica. 

§ 2º. O não atendimento as disposições do "capuf' deste 
artigo acarretará multas e sanções administrativas previstas no Anexo 23 desta lei 
·complementar. 

Art. 242. Qualquer movimento de terra em área superior a 
20.000,00m2 (vinte mil metros quadrados) deverá ser executado com o devido coAtrole 
tecnológico das obras, prevendo o reaproveitamento da camada de solo fertil com o 
objetivo de assegurar a estabilidade do solo, a drenagem das águas, prevenir a erosão e 
garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes. 

§ 1 º· A movimentação de terra deverá ser precedida de 
projeto de terraplenagem acompanhado de justificativas e memoriais geotécnicos e 
acompanhamento de controle tecnológico. 

§ 2º. O corte ou aterro que resultar em desnível superior a 
4,00m (quatro metros), medidos a partir da conformação original do terreno, ficará 
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condicionado além das obras de contenção ou afastamento m1n1mo de 3,00m (três 
metros) em relação à divisa do lote, no trecho em que ocorrer tal situação. 

Art. 243. Será obrigatória a apresentação de projeto .de 
terraplenagem junto ao órgão municipal competente para a implantação/desenvolvimerito 
de serviços de bota-fora e áreas de empréstimo em glebas de terra. 

§ 1 º· O projeto deverá ser apresentado juntamente com uma 
via da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do técnico responsável 
pelo projeto e/ou execução da obra. 

§ 2º. No caso de intervenção em áreas de preservação 
permanente ou ambientalmente protegida, nos termos da legislação vigente, deverá ser 
ouv1do o órgão municipal ambiental competente. 

Art. 244. Os empreendimentos imobi'liários que envolvam 
qualquer tipo de movimentação de terra e que provoquem danos ambientais e a 
equipamentos e benfeitorias públicas em sua área de influência ou em seu entorno em 
decorrência de sua implantação deverão executar as obras necessárias para correção ou 
remediação por conta e respohsabilidade do proprietário. 

§ 1'º. O proprietário deverá apresentar relatório da situação da 
área de influência ou entorno para o registro do "Status" antes do início das obras 
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica- ART do técnico responsável. 

§ 2º. Havendo necessidade de outorgas.. licenciamento 
ambiental ou outros requisitos legais serão de responsabil·idade do proprietário. 

§ 3º . Deverá ser dada especial atenção nas condições que 
propiciem: erosão de terrenos como .campo aberto e .talvegues; assoreamento de águas 
dormentes e correntes. nascentes e talvegue.s; dano ou supressão de vegetação nativa e 
ciliar; dano a benfeHorias e equipamentos públicos como: pavimentação de vias; sistemas 
de drenagem (tubulações, bocas de lobo, bueiros, travessias. pontes, etc.); instabilidade 
de taludes e muros de contenção; posteamento e redes aéreas; redes subterrâneas de 
qualque-r espécie. 

§ 4º. Enquanto não for proporcionado a reparação do dano 
conforme previsto no "caput" deste artigo a obra poderá ser .embargada e a Prefeitura 
Municipal não fornecerá qualquer documento que de aceite ou liberação do 
empreendimento. 

CAPÍTULO VI 
DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO, ACESSOS E PÓLOS GERADORES D.E 

TRÁFEGO - PGTs 

SEÇÃO I 
Das vagas de estacionamento, acessos, carga e descarga, embarque e desembarque 
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Art. 245. A proporção das vagas para estacionamento de 
automóveis, motocicletas e bicicletas para as atividades e usos urbanos não 
enquadrados como Pólos Geradores de Tráfego, em função de suas características, está 
estabelecida no Anexo 21 desta lei complementar, e caso a atividade pretendida não 
esteja especificada no referido Anexo, poderá ser adotado o parâmetro por similaridade 
de uso. 

§ 1 º· As exi~ências de vagas de estacionamento de 
automóveis serão calculadas pe·lo total de Area Construída Computável - ACC. 

§ 2º. No resultado do cálculo de número de vagas para 
estacionamento serão desconsideradas as frações menores que 0.50 (meio). 

Art. 246. As atividades classificadas na categoria de uso CS 
que não se enquadram como Pólo Gerador de Tráfego - PGT, conforme disposto no 
artigo 259 desta lei complementar, e que tiverem ACC s 1 00,00m2 (cem metros 
quadrados) ficam dispensadas de vagas de estacionamento, excluídas as atividades de 
ensino em geral. 

Parágrafo único. As atividades classificadas na categoria de 
uso CS, que não se enquadram como Pólo Gerador de Tráfego - PGT, quando não 
estiverem listadas no Anexo 21 , desta lei complementar e quando possuírem ACC > 
1 00,00m2 (cem metros quadrados) devem atender, no mínimo, 1 (uma) vaga para 
automóveis para cada 70,00m2 (setenta metros quadrados) de área construída. 

Art. 247. O rebaixamento de guia para acesso de veículos de 
qualquer atividade deve obedecer os seguintes requisitos: 

I - O rebaixamento de guia poderá ser total se a testada do 
imóvel for menor que 12,00m (doze metros) respeitada a Lei Municipal n2 s.on. de 05 de 
abril de 201 O; 

li - máximo de 50% ( cinquenta por cento) de rebaixamento de 
guia se a testada do imóvel for maior ou igual a 12,00m (doze metros) observado o 
máximo de 2.0,00m (vinte metros). 

Parágrafo un1co. Para os imóveis em esquina serão 
considerados como testada somente os trechos em linha reta. 

Art. 248. Para as atividades com estacionamento ou garagem 
com número igual ou maior que 20 (vinte) vagas para automóveis, deverá ser reservada a 
quantidade mínima de 5% (cinco por cento) do total das vagas utilizadas por idosos, 
devidamente sinalizadas, exceto no uso Residencial. 

Art. 249. Para uso não residencial é obrigatória a reserva de 
vagas independentes para estacionamento de automóveis usados por portadores de 
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deficiência ou com dificuldade de locomoção implantadas em locais de fácil acesso e/ou 
próximos aos elevadores e em quantidade mínima conforme os seguintes incisos: 

I-~ 50 (cinquenta) vagas de automóveis: 1 (uma) vaga; 

11 - > 50 (cinquenta) vagas de automóveis: 2% (dois por cento) 
do total das vagas de automóveis, com o mínimo de 1 (uma) vaga, devidamente 
sinalizada, com dimensões mínimas de 2,50m (largura) + 1,20m (de zebrado) x 4,80m 
(comprimento). 

Art. 250. Independente do uso, as vagas de estacionamento 
para automóveis poderão ocupar o recuo frontal das edificações com acesso direto à via, 
desde que não ultrapassem a extensão do rebaixamento de guia permitido, preservando 
dentro do imóvel, no mínimo, uma faixa livre de 1,20m (um metro e vinte centímetros) 
para circulação de pedestres, portadores de deficiência física e com dificuldade de 
locomoção. 

Art. 251 . As exigências de estacionamento, área para carga e 
descarga, embarque e desembarque, manobra, circulação, acomodação e acumulação 
de veículos, deverão estar atendidas dentro do imóvel. 

Art. 252. Não serà permitida a implantação de vaga de 
estacionamento dentro da faixa "non aedificandi" destinada à implantação do sistema 
viário. 

Art. 253. Para o uso não residencial fica permitida a adoção 
de vaga para estacionamento de automóveis dependente de outra, desde que o total de 
vagas presas não ultrapasse 30% (trinta por cento) do total de vagas exigidas e que o 
local conte com serviço de manobrista. 

§ l º. Para o edifício comercial em regime de condomínto só 
será permitida vaga dependente de outra se ambas pertencerem à mesma unidade 
comercial , dispensado o serviço de manobrista. 

§ 2º. A vaga presa deverá ter a mesma numeraç·ão da vaga 
livre, acrescida de uma letra. 

§ 3º. Para edifício comercial em regime de condomínio, o 
percentual de vagas especiais exigidas para portadores de deficiência ou com dificuldade 
de locomoção, idosos, bicicletas e motocicletas será calculado sobre o total de vagas de 
automóveis exigidas para as unidades, excluídas as vagas para visitantes. 

Art. 254. Para o uso Residencial Multifamiliar fica permitida a 
adoção de vagas para estacionamento de automóveis dependente de outra desde que 
pertença à mesma unidade habitacional, dispensada a adoção do serviço de manobrista. 
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§ 1 !!. A vaga presa deverá ter a mesma numeração da vaga 
livre, acrescida de uma letra. 

§ 2º. A vaga para automóvel em atividade resJdencial 
multifamiliar vertical deve ter dimensão mínima de 2,30m x 4,80m e máxima de 3,00m x 
6,00m e não poderá ser locada em rampa ou local de difícil manobra. 

§ 3º. A vaga projetada com a lateral junto à parede ou muro 
deverá possuir uma faixa ze.brada mínima de 0,30m (trinta centímetros) ou largura 
mínima de 2,60m {dois metros e sessenta centímetros) para facilitar o acesso à vaga. 

§ 4º. Desde que tecnicamente justificado pelo empreendedor, 
as vagas para visitantes dos empreendimentos residenciais poderão ser locadas num 
pavimento acima ou abaixo do térreo, porém sempre próximas aos acessos de veículos, 
num bolsão exclusivo com numeração diferenciada e devidamente identificada por meio 
de sinalização. 

§ 52 . As vagas para visitantes, portadores de deficiência ou 
com dificuldade de locomoção e idosos devem constar como área de uso comum para 
efeito de incorporação. 

§ 6º. O percentual de vagas espec1a1s exigidas para 
visitantes, portadores de deficiência ou com dificuldade de locomoção, idosos, bicicletas e 
motocicletas será calculado sobre o total de vagas de automóveis exigidas. 

Art. 255. Fica permitida a adoção de vagas para 
estacionamento de automóveis sob "pallets" deslizantes para o uso residencial 
multifamiliar vertical e para os usos não residenciais. 

Art. 256. As atividades situadas na Zona Central Um e Dois 
(ZC 1 e ZC2), nos corredores de requalificação e no Anexo 19 desta lei complementar, 
com área construída computável s 600,00m2 (seiscentos metros quadrados) ficam 
díspensadas da exigência de vaga para estacionamento, exceto para os usos residencial 
multifamiliar horizontal e vertical, atividade de ensino em geral, MCS e atividade 
enquadrada como Pólo Gerador de Tráfego (PGT), conforme artigo 259, que deverão 
atender às exigências de vagas previstas no Anexo 21 desta lei complementar. 

Parágrafo único. No caso das atividades enquadradas em 
PGT, o número de vagas tlcará sujeito a drretrizes estabelecidas pela Secretaria de 
Transportes ou legislação específica. 

Art. 257. Quando a implantação de um empreendimento 
particular determinar a necessidade de execução de obras ou serviços relacionados à 
operação do sistema viário, o interessado arcará integralmente com as despesas. 

Art. 258. A edificação existente anterior à data da publicação 
desta lei complementar que não atender as novas disposições relativas à reserva de 
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espaço para estacionamento, deverá atendê-las quando ocorrer reforma com aumento de 
área construída e/ou mudança de uso. 

SEÇÃO 11 
Dos Pólos Geradores de Tráfego- PGrs 

Art. 259. Considera-se Pólo Gerador de Tráfe.go - PGT a 
edificação que, pela concentração da oferta de bens ou serviços, ger.e grande fllfXo de 
população, com substancial interferência no tráfego do entorno. necessitando de grandes 
espaços para estacionamento, carga e descarga, ou movimentação de embarque e 
desembarque. 

Parágrafo único. VETADO. 

Art. 260. O Pólo Gerador de Tráfego - PGT bem como o seu 
processo de análise, aprovação e licenciamento serão regulamentados por ato do Poder 
Executivo. 

CAPÍTULO VIl 
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO RURAL 

Art. 261 . São partes integrantes do perímetro da Macrozona 
Rural do Município de São José dos Campos, conforme estabelecido no Artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal n·º 306, de 17 de novembro de 2006, as Áreas de Proteção 
Ambiental APA-1, APA-11 e APA-111 e a Zona de Amortecimento da Reserva Florestal 
Augusto Ruschi (ZA-RFAR). 

Parágrafo un1co. O perímetro da zona rural passa a ter a 
descrição constante no Anexo 4 e a delimitação constante no Anexo 6 (Mapa 1) desta lei 
complementar. 

Art. 262. As disposições relativas ao uso e ocupação do solo 
na Zona Rural constam do Anexo 20 desta lei complementar. 

§ 12 • Os demais parâmetros de uso e ocupação do solo serão 
analisados pelos órgãos municipais competentes de planejamento urbano, meio 
ambiente e de sistema viário. 

§ 2º. O plantio em glebas rurais com essências florestais 
exóticas para fins comerciais deverá ter prévia aprovação da Secretaria de Meio 
Ambiente, mediante apresentação de plano de manejo contendo a indicação das áreas 
de preservação permanente definídas nos termos da legislação ambiental vigente, e das 
áreas averbadas como Reserva Legal. 

Art. 263. A Zona de Amortecimento da Reserva Florestal 
Augusto Ruschi - ZA-RFAR deve atender integralmente as disposições da Lei 
Complementar Municipal nº 280, de 11 de maio de 2004. 
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Parágrafo único. A ZA-RFAR constitui-se de zona de 
amortecimento no entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 
estão sujeitas às normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 
impactos negativos sobre a unidade. 

Art. 264. Nos núcleos rurais ao longo das estradas municipais 
e estaduais, situados em Áreas de Proteção Ambiental APA-1, APA-11 e APA-111, na Zona 
de Amortecimento da Reserva Flor~stal Augusto Ruschi - ZA-RFAR e demais imóveis 
situados na Zona Rural, poderão ser admitidos além dos serviços de apoio às referidas 
estradas e núcleos rurais, as atividades de recreação, lazer, hospedagem e os usos 
classificados como CS4-2, mediante prévia aprovação do órgão municipal de 
planejamento urbano. de meio ambiente e de outros órgãos por ele indicados. 

§ 1 º· Exclui-se das disposições deste artigo o trecho da 
Estrada Municipal do Cajuru (SJC 120) que atravessa a APA-111. 

§ 29 . A profundidade máxima dos imóveis admitida será de 
1 OO,OOm (cem metros), medidos a partir da faixa de domínio das estradas e rodov1as e 
testada mínima de 30,00m (trinta metros). 

CAPÍTULO VIII 
DA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POlÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Seção I 
Dos instrumentos da polí,tica urbana 

Art. 265. Para o planejamento, controle, gestão e promoção 
do desenvolvimento urbano, o Município adotará os instrumentos de política urbana 
relacionados na Lel Complementar Municipal n9 306l de 17 de novembro de 2006. com 
base na Lei Federal nº 10.257. de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade: 

I - direito de preempção; 

li -operações urbanas consorc~adas: 

111- Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV; 

IV - Zonas Especiais de Interesse Social- ZEIS. 

Art. 266. A aplicação do instrumento de política urbana, 
relacionados nos incisos I a 111 do artigo 265 desta lei comp'lementar, será 
constantemente monitorada pela Secretaria de Planejamento Urbano; ficando o Poder 
Executivo autorizado, com base nos dados resultantes desse monitoramento, a rever a 
regulamentação dos parâmetros de uso e ocupação do solo, instituídos por esses 
instrumentos. 
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Subseção I 
Do direito de preempção 

Art. 267. O Município poderá exercer o direito de preempção 
que lhe confere a preferência para aquisição de lmóvel -urbano objeto de alienação 
onerosa entre particulares, conforme disposições do artigo 74 da Lei Complementar 
Municipal nº 306, de 17 de novembro 2006 e dos artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal n° 
10.257. de 1 O de julho de 2001 . 

§ 1 º· As áreas de interesse público para exercer o direito de 
preempção são: 

I - as áreas de interesse constantes do Plano de Manejo do 
Parque da Cidade, nos termos do Decreto Municipal nº 13.414, de 16 de janeiro de 2009; 

11 - área do antigo aeródromo da Tecelagem Parahyba; 

111 - os imóveis localizados na área de abrangência do 
Perímetro Especial do Parque Tecnológico; 

IV - os lotes da Rua Finlândia no trecho compreendido entre 
as Ruas Talim e Lorena, na Vila Letônia; 

V - os imóveis no entorno da Igreja São Benedito; 

VI - o imóvel contíguo a capela Nossa Senhora Aparecida; 

VIl- os imóveis pertencentes à concha do Banhado; 

VIII - os imóveis do largo São Miguel (próximo à Capela São 
Miguel); 

IX- o imóvel identificado como fazenda Boa Vista; 

X - os imóveis do entorno e confrontando com o cine teatro 
Benedito Alves da Silva. 

XI - os imóveis situados na Rua 21 de abril lado ímpar, entre a 
Praça Rubens Mollna e Rua Barão de Loreto até a altura da Rua Elisa Sattelmayer -
Distrito de Eugênio de Melo. 

§ 29 . As áreas de interesse para o direito de preempção 
relacionadas nos §§ 12 e 2º deste artigo encontram-se delimitadas, com suas re'Spectivas 
inscrições imobiliárias, no Anexo 25 desta lei complementar. 

§ 3º. As áreas particulares destinadas à implantação dos 
parques urbanos previstos no Mapa 7 da Lei Complementar Municipal n2 306, de 17 de 
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novembro de 2006, poderão ser objeto do direito de preempção, quando da definição dos 
respectivos projetos pelo Poder Público Municipal, devendo ser objeto de regulamentação 
pelo Poder Executivo por meio de legislação específica. 

§ 4º. Para cumprimento do disposto no "caput" deste artigo o 
proprietáno deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o Município, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo: 

I • à notificação mencionada acima será anexada proposta de 
compra assinada por terceiro Interessado na aquisição do imóvel, da qual deverá constar 
o preço, condições de pagamento e prazo de validade, o qual não poderá ser superior a 
120 (cento e vinte) dias: 

11 -alterada a proposta ou expirado o prazo de sua validade o 
proprietário deverá cumprir novamente o disposto no "caput" deste parágrafo; 

111 - transcorrido o prazo mencionado no "caput" deste 
parágrafo sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para 
terceiros, nas condições da proposta apresentada; 

IV - concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica 
obrigado a apresentar ao Município, no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público 
de alienação do imóvel ou contrato particular de compra e venda; 

V - a alienação processada em condições diversas da 
proposta apresentada ao Poder Público é nulo de pleno direito; 

VI - ocorrida a hipótese acima o Município poderá adquirir o 
imóvel pela base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ou pelo valor 
indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. 

Subseção 11 
OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

Art. 268. A Operação Urbana Consorciada é o conjunto de 
intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação 
dos proprietáriosJ moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 
objetivo de alcançar em uma área específica, transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a valorização ambiental. 

Parágrafo único. Poderão ser previstas nas Operações 
Urbanas Consorciadas, a modificação de coeficientes e características de parcelamento, 
uso e ocupação do solo e do subsolo, incentivos tributários municipais, bem como 
alterações das normas edilícias considerando o impacto ambiental decorrente. 

Art. 269. São consideradas prioritárias as se.guintes 
operações urbanas a serem aprovadas por lei específica: 
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I - Operação Urbana Centro Vivo; 

11 - Operação Urbana Avenida Dr. Nelson O' Áv ila; 

111- Operação Urbana Rua Paràibuna; 

IV - Operação Urbana Avenida Dr. Mário Galvão. 

V - Outras várias definidas por lei. 

Art . 270. Cada operação urbana consorciada será 
regulamentada por lei especifica. 

Subseção 111 
Do Estudo de Impacto de Vizinhança- EIV 

Art. 271. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, definido 
no artigo 78 da Lei Complementar Municipal nº 306, de 17 de novembro de 2006, será 
exigido pelos órgãos municipais competentes como instrumento para subsidiar a emissão 
das diretrizes urbanísticas, do sistema viário e meio ambiente,, na implantação de 
atividades que geram impacto na vizinhança. 

Art. 272. Será objeto de estudo de impacto de vizinhança, a 
implantação de todos os empreendimentos abaixo elencados: 

I - shopping center, supermercados, hipermercados e 
hortomercados, centro cultural, loja de departamentos e/ou .galerias, centrais de 
abastecimento e centrais de Carga com AC;:: 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados); 

11 - hospítal, maternidade, pronto-socorro, casas de saúde, 
sanatórios e instituições de pesquisas de doenças com AC;:: 1 O.OOO.,OOm2 {dez mil metros 
quadrados); 

111 - clubes esportivos e recreativos AT 2: 50.000,00m'2 

(cinquenta mil metros quadrados); 

IV - centro de con:venções e auditórios AC ;:: 1 O.OOO,OOm2 

(dez mil metro.s quadrados); 

V - cursos pré-vestibulares, escolas de 3º Grau, com AC 2: 
10.000,00m2 (dez mil metros quadrados); 

VI - autódromos e estádios; 

VIl - centro e pavilhão de exposições AC ;:: 1 O.OOO,OOm2 (dez 
mil metros quadrados); 
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VIII- cemitério vertical. velórios, necrotérios e crematórios; 

IX - unidades de internação, treinamento e recuperação de 

X - cadeias e presídios. 

Parágrafo único. As ampliações ou reformas de 
empreendimentos nos quais a somatória das áreas corresponderem as dos incisos deste 
artigo, também estarão sujeitos a apresentação do EIV. 

Art 273. O EIV deverá ser elaborado por profissionais 
legalmente habilitados, responsáveis tecnicamente pelos resultados apresentados, as 
expensas do empreendedor. 

Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que 
subscrevem o EIV serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às 
sanções administrativas civis e penais. 

Art. 274. Deverão ser enviadas cópias do EIV aos órgãos 
municipais competentes, em especial aos órgãos municipais de planejamento urbano e 
de transportes e ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU. 

Art. 275. A equipe multidisplinar, a instituição ou a empresa 
responsável pelo EIV deverá ouvir previamente a população do bairro e/ou região onde o 
empreendimento será instalado. através de reunião técnica informativa cujas informações 
subsidiarão a elaboração do referido estudo técnico. 

Art. 276. A equipe multidisciplinar, a instituição ou a empresa 
responsável pela elaboração do EIV fará apresentação técnica informativa aos órgãos 
municipais competentes e ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU. 

Art. 277. O EIV deverá caracterizar os impactos de vizinhança 
tais como na sobrecarga incidente na infraestrutura instalada e a sua capacidade de 
suporte (consumo de água, de energia elétrica, gás canalizado, geração de resíduos 
sólidos. líquidos e afluentes de drenagem de águas pluviais); no sistema de circu~ação e 
transportes (sistema viário, tráfego gerado. acessibilidade, estacionamento, carga e 
descarga, embarque e desembarque, transporte público e individual) e sobre a morfologia 
urbana na área de influência do empreendimento; contemplando, no mínimo, os efeitos 
positivos e negatívos da atividade, em especial no que se refere ao adensamento 
populacional; equipamentos urbanos e comunitários; valorização imobiliária; geração de 
tráfego e demanda por transporte público; ventilação e iluminação; paisagem urbana, 
patrimônio natural e cultural e projeto de compensação urbanística na área de influência 
do empreendimento. 
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Art. 278. A elaboração do EIV e as obras necessárias em 
decorrência da compensação urbanística serão executadas sob as expensas do 
empreendedor, sem ônus aos cofres públicos. 

Art. 279. Os procedimentos administrativos referentes ao EIV 
deverão ser regulamentados e/ou normatizados peJo Poder Executivo no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta lei complementar, sem prejuízo da 
aplicação das suas normas aos empreendimentos que nelas se enquadrarem. 

Art. 280. Para as atividades relacionadas no artigo 272 desta 
lei complementar, fica dispensada a apresentação dos estudos de impacto viário e de 
tráfego, por constituírem partes integrantes do EIV. 

Subseção IV 
Da Zona Especial de Interesse Social- ZEIS e da Zona de Assentamento Informal - ZAI 

Art. 281. As áreas classificadas como ZEIS e ZAI, assim 
definidas no artigo 127 desta lei complementar, estão delimitadas no Anexo 26 (Mapa 6) 
desta lei complementar, em atendimento a Lei Complementar Municipal nº 306, de 17 de 
novembro de 2006. 

Art. 282. Os parcelamentos clandestinos ou assentamentos 
informais com características urbanas localizados em zona rural do Município deverão, 
nos termos do artigo 92 da Lei Complementar Municipal nº 306, de 17 de novembro de 
2006, ser transformados em bolsões urbanos através de legislação específica, quando de 
sua efetiva regularização fundiária. 

Art. 283. Os parcelamentos clandestinos e as áreas de 
assentamento informal após sua efetiva regularização fundiária e urbanística poderão 
admitir os parâmetros de uso e ocupação estabelecidos na zona de uso ZUC6. conforme 
Anexo 12 desta lei complementar. 

CAPÍTULO IX 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CMDU 

Art. 284. O Conselho Municipal de Desenvolvimento UrbanoJ 
presidido pelo Secretário de Planejamento Urbano, fica composto da seguinte forma: 

I ~ 14 (quatorze) representantes do Poder Executivo: 

a) 03 (três) representantes da Secretaria de Planejamento 
Urbano; 

b) 02 (dois) representantes da Secretaria de Transportes; 

c) 02 (dois) representantes da Secretaria de Meio Ambiente~ 
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d) 01 (um) representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos; 

e) 01 (um) representante da Secretaria de Habitação; 

f) 01 (um) representante da Secretaria de Relações do 

g) 02 (dois) representantes da Secretaria de Obras; 

h) 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e da Ciência e Tecnologia; 

Social. 
i) 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento 

11 - 03 representantes dos vereadores da Câmara Municipal; 

Organizada: 
111 - 14 (quatorze) representantes da Sociedade Civil 

a) 01 (um) representante da Associação Comercial e 
Industrial de São José dos Campos- ACI; 

b) 01 (um) representante da Associação das Construtoras do 
Vale do Paraíba - ACONVAP; 

c) 01 (um) representante da Associação de Engenheiros e 
Arquitetos de São José dos Campos - AEA; 

d) 01 (um) representante da Associação das Empresas de 
Loteamento do Vale do Paraíba- AELO; 

e) 01 (um) representante da Associação das Empresas 
Imobiliárias do Vale do Paraíba - ASSEIVAP; 

f) 01 (um) representante do Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo - CIESP; 

g) 01 (um) representante do INPE; 

Kojima; 
h) 01 (um) representante do Parque Tecnológico Eng. Riugi 

i) 02 (dois) representantes dos Movimentos Ambientalistas; 

OAB; 
j) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil-
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k) 02 (dois) representantes das Regiões Administrativas do 

I) 01 (um) representante das Universidades. 

§ 1 º· Os órgãos e entidades referidos nos incisos deste artigo 
indicarão seus representantes e seus respectivos suplentes, sendo facultativa a indicação 
dos representantes da Sociedade Civil Organizada. 

§ 2º. Os membros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano não receberão remuneração, sendo a participação considerada 
relevante serviço prestado ao Município. 

§ 3º. Para toda alteração na legislação de uso e ocupação do 
solo que envolva um bairro especifico será indicado um membro para compor a comissão 
temporariamente através da Sociedade do bairro em questão que, com direito a voto, 
partícípará dos trabalhos do Conselho. 

Art. 285. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento U(bano 
compete: 

I ~ analisar e opinar os casos omissos na legislação de 
parcelamento. uso e ocupação do solo do Município: 

11 - emitir parecer ou opinar sobre as propostas de alteração 
da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo do Município e das operações 
urbanas; 

111 - sugerir o aperfeiçoamento da legislação urbanística, 
especificando as alterações consideradas necessárias. 

CAPÍTULO X 
DA CERTIDÃO DE ZONEAMENTO 

Art. 286. A Secretaria de Planejamento Urbano expedirá 
Certidão de Zoneamento. na qual serão especificados o uso e a ocupação do solo para o 
qual o imóvel poderá ser licenciado, observada a zona de uso de sua localização. 

§ 1º. Os procedimentos para expedição da Certidão de 
Zoneamento serão regulamentados por ato do Poder Executivo. 

§ 2º. A Certidão de Zoneamento será emitida gratuitamente e 
terá prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, salvo alteração na legislação que 
acarretará em sua caducidade. 
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CAPITULO XI 
DA FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

Art. 287. Os infratores das disposições desta lei 
complementar ficam sujeitos à aplicação das multas e sanções previstas em seu Anexo 
23 desta ler complementar, sem prejuízo de outras sanções estabelecidas em legislação 
própria. 

§ 1º. O auto de infração será precedido de Notificação 
Preliminar, podendo ser lavrado de imediato, se o caráter da infração o indicar. 

§ 2º. As multas serão impostas pelo órgão municipal 
competente. 

Art. 288. A fiscalização visando o cumprimento desta lei 
complementar, será efetuada pelo Poder Executivo, e por qualquer do povo, no exercício 
da cidadania. 

Art. 28.9. Os infratores das disposições desta lei 
complementar ficam sujeitos as seguintes penalidades, sem prejuízo de outras 
eventualmente cabíveis: 

I - notificação, determinando a imediata regularização da 
situação em prazo fixado pela autoridade competente; 

11 - interdição imediata dos usos ou atividades proibidos por 
esta lei complementar; 

111 - embargo sumário do parcelamento, obra ou edificação 
iniciada sem aprovação prévia da autoridade competente ou em desacordo com os 
termos do projeto aprovado ou com as disposições desta lei complementar; 

IV - demolição de obra ou construção que contrarie os 
preceitos desta lei complementar. 

Parágrafo único. O descumprimento do projeto aprovado de 
condição estabelecida no alvará de construção, ensejará a cassação do alvará de licença 
para construir ou instalar atividades. 

Art. 290. Reincidente é o infrator ou responsável que cometer 
nova infração da mesma natureza da que já cometera anteriormente. 

Parágrafo único. Na reincidência as multas serão aplicadas 
em dobro, sem prejufzo do embargo das obras. 
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Art. 291. Responderá solidariamente· pela multa, o 
proprietário, o possuidor ou aquele por si ou preposto, que concorrer para prática da 
infração ou dela se beneficiar. 

Art. 292. Responderá o infrator pelos custos, despesas e 
prejuízos decorrentes do descumprimento das disposições desta lei complementar. 

Art. 293.. É assegurado ao infrator ou responsável sol.idário, o 
exercício do direito de defesa na esfera administrativa, de acordo com o procedimento 
fixado pelo Poder Executivo. 

CAPITULO XII 
DAS CONFORMIDADES E DESCONFOAMIDADES E DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 294. Caberá a Secretaria de Planejamento Urbano dirimir 
dúvidas relativas ao enquadramento de imóveis localizados em divisas de zonas de uso. 

Art. 295. Os terrenos com declividade igual ou superior a 40% 
(quarenta por cento) não poderão ser edificados, exceto aqueles registrados 
anteriormente a data de publicação desta lei complementar, os quais poderão ser 
edificados desde que seja apresentado projeto estruturar dentro das normas técnjcas de 
segurança reguJamentadas pelo Código de Obras e Edificações do Município. 

§ 1 º· Os terrenos comercializados anteriormente à data de 
publicação desta Lei Complementar poderão ser edificados desde que seja apresentado 
projeto estrutural dentro das normas técnicas de segurança regulamentadas pelo Código 
de Obras e Edificações do Município. 

Art. 296. O pé direito dos compartimentos a seguir 
relacionados será de no mínimo 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) excetuando
se as habitações de interesse social quando tratar-se de programas governamentais no 
âmbito federal, estadual e municipal: 

Parágrafo único. As unidades habitacionais de interesse 
social - HIS são aquelas cuja área construída seja igual ou inferior a 42.00m2 (quarenta e 
dois metros quadrados). 

I - copa, closet. circulação, hall, escadas, vestíbulo privativo e 
coletivo. hall para elevadores e escritórios em residências, definidos na Tabela 11 do artigo 
14 da Lei Complementar Municipal n2 267, de 16 de dezembro de 2003; 

11 - sala, dormitório, coz·inha e área de serviços, definidos na 
Tabela 111 do artigo 28 da Lei Complementar Municipal nº 267, de 16 de dezembro de 
2003; 

sala/cozinha, 
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dormitório/sala/cozinha/área de serviço, definidos na Tabela IV do artigo 30 da Lei 
Complementar Municipal ng 267, de 16 de dezembro de 2003. 

Art. 297. As áreas particulares ou públicas contíguas aos 
viadutos e/ou inseridas em suas alças deverão atender as restrições à sua ocupação, 
relacionadas nos incisos abaixo: 

I - as áreas contíguas aos viadutos deverão respeitar um 
recuo mínimo de 20,00m (vinte metros.) em relação a sua face confrontante. 

11 - as áreas inseridas nas alças dos viadutos deverão 
respeitar recuo mínimo de 50,00m (cinquenta metros) em relação à face confrontante do 
viaduto e 20,00m (vinte metros) em relação às vias circundantes. 

111 -as edificações situadas nas áreas relacionadas no ''caput" 
deste art'igo não poderão absorver o uso residencial devendo manter gabarito de altura 
máximo de 8,70m (oito metros e setenta centímetros), exceto nas zonas de uso C.QA e 
ZUE. 

Art. 298. O uso desconforme será respeitado, a titulo 
precário, desde que atendida uma das seguintes disposições: 

I - que o prédio tenha existência regular comprovada por meio 
de "habite-se'' ou alvará de construção pela Prefeitura Municipal, para a categoria de uso, 
ou possua lançamento de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU comprovadamente 
em data anterior a 1990; 

11 - que o prédio tenha absorvido a atividade pretendida e/ou 
da mesma categoria de uso, devidamente licenciada pela municipalidade, nos últimos 12 
(doze) meses contados da data de publicação desta lei complementar. 

§ 12 . O uso desconforme deverá adequar-se aos nívejs de 
poluição ambiental, conforme legislação vigente, e atender ao horário de funcionamento, 
disciplinados em legislação própria. 

§ 2º. As edificações que tenham uso desconforme não 
poderão sofrer quaisquer ampliações que agravem a desconformidade em relação à 
legislação de uso e ocupação do solo, permitidas apenas reformas destinaoas à 
conservação, higiene, segurança do prédio, adequação para o controle ambienta], tais 
como isolamento acústico, e para instalações de prevenção e combate a incêndios. 

§ 3º. Serão admitidas mudanças de atividade dentro da 
mesma categoria de uso nos termos do inciso li deste artigo, com exceção das atividades 
destinadas ao lazer noturno incentivadas na operação urbana centro vivo. 

Art. 299. Nas edificações existentes anteriormente à data de 
publicação desta lei complementar, que se destinem à exploração de usos conformes, 
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cujo coeficiente de aproveitamento não tenha atingido o máximo estabelecido para a 
zona de uso de sua localização, mas cujos recuos estejam ocupados em desacordo com 
a legislação vigente. ou ainda, cuja taxa de ocupação tenha sido ultrapassada, serão 
admitidas reformas e ampliações desde que não haja agravamento quanto à taxa de 
ocupação e nas novas partes, objeto da ampliação, sejam atendidos os demais 
parâmetros estabelecidos nesta lei complementar. 

Parágrafo único. Entende-se por uso conforme, em qualquer 
zona de uso, a edificação ou atividade que, adequando-se às características em 
parâmetros estabelecidos para a respectiva zona de uso seja nela permitido. 

Art. 300. É permitida a edificação em lotes com testada ou 
área inferiores ao mínimo estabelecido para a zona de uso de sua localização, desde que 
atendida uma das condições previstas nos incisos abaixo e seJa destinada ao uso menos 
restritivo da zona de uso, na forma do disposto nos §§ 1 º e 2º deste artigo. 

I - que o lote tenha sido registrado no Cartório de 'Registro de 
Imóveis anteriormente à data de publicação desta lei complementar; 

11 - que o lote· seja comprovadamente remanescente de 
imóvel com área maior, atingido por desapropriação ou melhoramentos públicos~ 

111 - que sobre o lote tenha havido lançamento de IPTU 
comprovadamente em data anterior à data de publicação desta lei complementar. 

§ 1 Q. Para efeito do que dispõe este artigo, são os seguintes 
os usos menos restritivos para eada zona de uso e corredores de uso: 

R1 e CS; 

LC 428/10 

I- ZC: R1 , CS e CS1 ; 

11 - ZR 1, ZR2 e ZR3: R1 ; 

111 - ZUC1, ZUC2, ZUC3, ZUC4, ZUCS, ZUC6, ZUC7 e ZUC8: 

IV - ZPA2: R1 e CS; 

V- ZCH: R1 ; 

VI - ZUD e ZUPI: CS; CS1 e IA I AGI A; 

VIl - Zl: IA I AGI A; 

VIII - CR1 e CR2; R1 e CS; 

IX- CR3 e CR4: A1 , CS e CS1 e, 
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X· CR5 e CR6: CS e CS1 . 

§ 2º. Nos loteamentos Parque Residencial Aquárius e 
Floradas de São José ficam admitidos os usos RV1 , RV2, RV3 e MCS nos lotes que 
apresentam dimensões inferiores ao estabelecido, quando situados na zona de uso 
ZUC5, respeitados os demais parâmetros urbanísticos da zona de uso. 

Art. 301. O zoneamento do imóvel resultante de anexação 
com outro, que esteja localizado em zonas de uso distintas, obedecerá às características 
de uso e ocupação do solo da zona que apresentar menor incompatibilidade com a zona 
de uso residencial. 

§ 1º. Excetuam-se das disposições deste artigo os imóveis 
localizados no Corredor Cinco- CR5, desde que o uso seja admitido em ambas as zonas 
de uso e atenda ao disposto no inciso V do artigo 150 desta lei complementar. 

§ 22• Exclusivamente no caso de imóveis com frente para a 
Rua Gustavo Rico Toro poderá ser anexado o imóvel confinante que poderá absorver o 
zoneamento do respectivo corredor de uso. 

Art. 302. As instalações da infraestrutura, bem como as 
edificações necessárias às mesmas, acima do nível do solo, relativas a abastecimento de 
água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica, distribuição de gás canalizado e 
rede telefônica, poderão ser implantadas em uma determinada zona de uso desde que 
sua locanzação seía previamente aprovada pela Prefeitura Municipal, que fixará as 
condições de ocupação, aproveitamento, recuos, gabaritos e outras, visando sua 
compatibilização e harmonização com o uso e a paisagem circundante. 

Art. 303. A execução de edificação no Município só poderá 
ser imciada após a obtenção de Alvará de Construção fornecido pelo Poder Executivo, 
com integral cumprimento dos parâmetros e limitações urbanísticas de uso e ocupação 
estabelecidos nesta e em outras leis pertinentes, inclusive as disposições contidas da Lei 
Complementar nº 261/03. 

Parágrafo Único. Ficam dispensados do atendimento das 
disposições da Lei Complementar nº 261 /03 as vias não relacionadas no Anexo 18 desta 
lei complementar. 

Art. 304. Os espaços, estabelecimentos ou instalações 
destinadas à educação, saúde, assistência social, serviços próprios da ad-ministração 
pública e seus congêneres, cuja natureza implique em grande concentr.ação de pessoas 
ou ve ículos, padrões viários especiais ou questões de segurança pública, terão sua 
instalação no território do Município sujeita à prévia análise de localização e autorização 
específica da Prefeitura Municipal1 com diretrizes próprias, ouvidas as Secretarias de 
Planejamento Urbano, Transportes e Assuntos Jurídicos. 
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Parágrafo único. A instalação das atividades previstas neste 
artigo é vedada nas zonas de uso residencial. 

Art. 305. As disposições relativas a reserva de faixa "non 
aedificandi" constante no Artigo 12 desta lei complementar aplicam-se a todos os imóveis 
situados a partir das faixas de domínio público das rodovias, estradas municipais, 
ferrovias, dutos e faixas de alta tensão, independentemente do tipo de licenciamento, 
quer seja parcelamento do solo, quer seja alvará de construção, inscrição municipal e/ou 
alvará de funcionamento. 

Art. 306; Os Campi Universitários existentes no Município 
poderão, além das atividades educacionais e científico-tecnológicas, promover a 
instalação de Parques Tecnológicos voltados a empresas baseadas em desenvolvimento 
de tecnologia, conhecimento e inovação, compatíveis com as atividades das 
Universidades. 

Parágrafo Único. Consideram-se Campi Universitário as áreas 
institucionais, voltadas para a educação caracterizadas como o conjunto de edifícios de 
uma Universidade, que abrigue atividades inerentes da Universidade, inclusive 
alojamentos/residências universitárias desde que inseridas na mesma matrícula da área 
destinada aos serviços educacionais. 

Art. 307. Os Anexos 01-A, 01-8, 02, 03, 04, os. o-6, 07, 08, 
09, 10, 11 , 12, 13, 14-A. 14-8, 14-C, 14-D, 14-E, 14-F,14-G, 14-H, 15-A, 15-8, 15-C, 15-
D, 15-E, 16-A, 16-8, 16-C, 16-D, 1.6-E, 16-F. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-A, 25-8, 
25-C, 25-D, 25-E, 25-F; 25-G, 25-H, 25-1, 25-J, 25-K, 25-L e 26, inclusos, fazem parte 
integrante desta lei complementar. 

Art. 308. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 309. Ficam revogadas as disposições em contrário, em 
especial as Leis Complementares Municipais n05 165. de 15 de dezembro de 1997, com 
suas alterações, as Leis Municipais n05 6.152, de 29 de agosto de 2002. 6.229, de 26 de 
dezembro de 2002, e 6.414, de 03 de novembro de 2003, e o Decreto Municipal nº 9.943, 
de 02 de junho de 2000. 

de 2010. 

LC~S/10 
v 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 09 de agosto 
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l~\ 
Clau e Mary de Moura 
Secretária de~~~:u.Lu 

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez. 

LC. 428/10 

f ~r{~ J '- Jl,'-<.ul ~~ 
Roberta Marcondes Fourniol Rebello 

Chefe da Divisão de Formalização e Atos 
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PUBUCADO(A)NOJORNAL 

~'Y:?2Ça~~e..~#W.J1f 
LEI COl\lPLEMENTAR No 428/2010 

DE 9 DE AGOSTO DE 2010 

Promulga o parágrafo único do artigo 259 
e, por con equência, o !)eu anexo 22, bem 
como o inciso IV do artigo 131 c 
respectivas alíneas ··a··. "b", "'c·· e --d ''. dn 
Lei Complementar 0° 428/20 lO. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no 

u-.:o de uas atribltições legais e em especial ao disposto no § ó"' do Art. 7R. <ia LL i 

Orgãn ica Municipal, PROMULGA os eguintes dispo. itivos vetados da l .l: l 

( ornplementar n° 428/20 t 0: 

Art. 1°. O Artigo 259 passa a vtgorar acrescido de seu Parágrafo Único t!. por 
conseq üência, de seu Anexo 22: 

siri. 259 . ............ ........................ ...... ......... ............................................................................. . 

Parúgn~(o único. As clfil'idades e os respectivos porte..'l adotados para enquadralll<'ltlo 

comu Pólo Gerador de Trqfego estão especificados no Anexo 22 desla lei compl"mcwar . 

• 
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PREFEITURA MlJNICtPAL DE SÃO JOSÉ 'DOS CAMPOS 

ANEXO 22 

~ 

- ~:~ ..... ~~-"" ~-~~~:":1~1~-
· r~ lo''j,_, ~!'Jaí!~~: -~." ~ !~~~~~-~--~- < .. 

.;:,.-~ !; ,., . 
:-n:'~':Z~:::'~" 

~! ::r· ?41 )f ,,. - '!.- !t' "!' -~ ':I Jt 1': ;;. I"' " >~ ~. l~E- . .. 
- --~ ,,.· , :.id-. ~~:Jit l}' ~ -';T~-D1'._~ ___ t: _ _c~~ ~'$· ~ :•t ';: ~'!fi•-_..;_.f_~__.._'!' J:• ~ ~ _;' _';, .. : 

Aqactemra da gtnâstrca, Escola de natação. Escola de dança ACC> 500m' 

Ahvrdades lernporé.rias (circo I parque de diversões I ferra de exposições) . 

Audrtorio Ctnema, Sala de convenção, Salão para concerto ac:USlico, Teatro, TV com auditório ACC , t 001J1~ 

Aterro rndustlial, Aterro sanitàrío, Usu1a de recrclagem e/ou cornpostagem, lncmerador para resíduo sdrdo -

1\tllódromo. Bic1cross, Hipódromo, Kart ín door Motocmss. P1st.a ela kart. Velódromo e Prsta da cotnda/Taste em 
oe'al -

Bar noturno Cachaçana, Choperia. Churrascana, Pizzarra. Pet1scana, Restaurante ACG > 500rn1 

Base de armazenamento e distribUição de derivados de petrólao e engarrafaOoras de GLP -

Boate, Buffet, Casa de show e espetacuto, Cas.a noturna. Dancetena. Salão de baila Local de ense1o de·escola de 
sa•nba e congéneres -

Centro cultural, museu, Orgão ou lllStltuiçào pública ACC -1000m2 

CAntro e/ou Pavrlhâo de !eira. Pavil-hão de exposição 

Cemrteno, C.o -.. n •v"v 

Clrnica medica (sem internação), Frsmterapia, Uttra-sonogm.fra P?.tológH;a. RadrOiógica, Odomotógtca, Vet.arlnãrla, 
l.et)orat.ório de análise cllnica 

ACC :>- tOOOm• 

Clube esportivo e recreativo, Parque tematlco, Zoológico -
Comercto ata:cadtsta de·ptodutos ·específicos ACC > '500m' 

Comercio de material de consti\Jção (areia. cimento, macf~~ra, pedra. nnta. materíalliJI:lrHicante, resina etc.) ACC > 500m2 

Concess1onar1a ou revendedora de veiculas AGG > 10001!1' 

Co<~dom rn•o lndustnal, SeVíço de loglsfica com área ;le·terreno > 5J000m2 -
Escola fundamental, Médro, Tecnír.o, Pmfisslonalizanle, ld1oma AGC " l .OUOrn? 

Escola 3• _grau, Pré vesflbular, Pós-graduação -
E'"'~c·onamento e garagem ar.rma da 200 vaoas 

Estádio -
Grnasio da esporte. Quadra com arquibancada, ADC 

Hospital, Matemrdada, Pronto-Soco~ro. AmbulatóriO, Casas de saude. San.alório. Cllnica méd1ca com 
mtemação -

Hotel, Pou.sada a partrr da 1::10 apto(; 

lndústna ACG > 1f>OOon• 

Lavanderia hospitalar. lavanderta irodustroal . 

Loja·de departamentos (magazrnas) ou espec•ariZildas 
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Mercado. Supermercado. Hipermercado 

P•ãdlo Cemerctal, Serviço (sala, escfitóno,.consultono) 

RestCJerlCial Multifatnlhar - UR > 80m2, Aat 

Residencial Mulbfamihar - UR $ SOm~. Flat 

ResiClenr"al Muntlfaminar de Interesse Soc1al (progmma hab1iacional realtzado par órgão 
governamental ou entidade da admmitração publrca md~reta ·cnada para esta fmalioade) 

Snopptng c.ente-• 

Tt~rnplo. Local de culto reli.gtOSG 

Transpo~dora de derivado de petróleo, produto 1nt1amâvel, explosrvo.e peogO!iOS 

Transportadora, Empresa da mudança, Garagem de Onlbus e carninnào, ·rrator e máquina de 
gtanclfl porte 

ACC > 2000tn> 

ACC > ::lOOOm• 

a p.ar1ir da 120 UR 

a parti• de 2110 UR 

ACC ,. 10 ooom• 

250m• < AG 

Art. 2°. O Artigo 131 passa a vigorar com o i'nciso lV e respectivas alíneas "'a". '"b", "c" c. 

Art./31 .................... ........................... ... ... .... ..... ..... .. , ......... ...... ....... ... ...... .... ... . 

l-

I!- ·-· .... ·~·- --· .. ..... ... ..... ...... .... .......... ...... ...... .... ...... ............ .......... .. .... .. .. .... ......... . 

IIJ- .... ...... ....... .. ..... .. ........ .................................... .... .... ... .. ....... .. ... .... ..... ....... .. .. 

IV- Nos imóveis localizados na Avenida São João e Nove de Julho, no 
trecho compreendido entre as Ruas Taquaritinga até a Rua Madre Paula São José. Rm,t 
Serra Negra até a Rua Guarujá. sen1o admitidas as atividades não re.sidenciais de 
clinicas médicas sem internação, clinica odontológica sem inlernaçâo, escr/tório de 
([t/Focac.:ia. escritório de contabilidade, consultórios. seguradoras, órgâos públicos 
administrativos, arquitetura, engenharia, publicidade. marketing, imobiliária e agência de 
ltwisrno, devendo respeitar: 

a) gabarito máximo de 8, 70m (oito metros e setenta centímetros): 
b) área de terreno mínima de 400,00 m2 (quatrocentos metros quadrados).· 
c) coeficiente de aproveitamento de 1,3 e taxa de ocupação de 0. 65: 
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d) recuo .frontal mínimo de 5.00 (cinco metros) e recuo lateral e dcjioulo.~· 
de 1.5m (um metro e cinquenta centímetros). 

rt. 3°. Esta Lei Complementar entra em v igor na data de sua publicação. 

Lg: 
AJexandre<-ia Farmácia- PR 

Presidente 

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos m':-. 

vinte e seis dias do mês de agosto do ~<t de dois mil e dez. 

\ 

J 

Processo 4571/201 O- Poder Executivo 
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ANEXO 01-A - DIMENSIONAMENTO DE VIAS 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL E/OU MISTO 

Via Arterial Via Coletora Via Sub-Coletora Via Local 
Características Via Expressa 

1ª categoria 1ª categoria 2ª categoria 1ª categoria 2ª categoria categoria 

Largura Mínima ** 33,00m 28,00m 22,00m 18,00m 16,00m 12,00m 

Pista (Largura Mínima) -- 19,00m 17,40m 11,50m 12,00m 11,00m 7,00m 

Calçada * (Largura Mínima) -- 4,50m 3,00m 5,00m e 3,00m 3,00m 2,50m 2,50m 

Canteiro Central (Largura 
Mínima)  

-- 5,00m 4,60m --  -- -- 

Ciclovia (Localizada no 
Canteiro Central ou junto à 
calçada) 

** 2,50m 2,5m 2,5m -- -- 

Declividade Máxima 5% 8% 8% 12% 12% 15% 

Declividade Mínima 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Extensão Máxima -- -- -- -- -- 
-- 

200,00m 

(*) Deve ser prevista na calçada uma faixa livre de obstáculos igual ou superior a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), com superfície regular, firme, estável e 
antiderrapante, sob qualquer condição climática - denominada passeio, conforme as normas da ABNT - Associação BrasiLeira de Normas Técnicas. 

(**) Diretriz Específica das Secretarias de Planejamento Urbano e de Transportes. 
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ANEXO 01-B - DIMENSIONAMENTO DE VIAS 

LOTEAMENTO INDUSTRIAL 

Características Via Arterial Via Coletora (*) Via Sub-Coletora (*) Via Local 

Largura Mínima ** 28,00m 18,00m 14,00m 

Pista (Largura Mínima) ** 17,00m 12,00m 9,00m 

Calçada (Largura Mínima de cada lado da via) ** 3,00m 3,00m 2,50m 

Canteiro Central (Largura Mínima) ** 5,00m -- -- 

Ciclovia ** ** --  

Declividade Máxima ** 6% 8% 12% 

Declividade Mínima ** 1,0% 1,0% 1,0% 

(*) Os perfis transversais são os mesmos constantes do anexo 02. 

(**) Diretriz Específica da Secretarias de Planejamento Urbano e Transportes. 
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ANEXO 02 - PERFIS DAS VIAS 

 

Via ?.rtetiai 1 (33,00rn) 

Via .LJ.rtfB.riaJ 2 (28,0üm) 
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ANEXO 02 - PERFIS DAS VIAS 

\.tía Coleto ra 2 (26,00m) 
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ANEXO 02 – PERFIS DAS VIAS 
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                                                                          ANEXO 03 

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO PARCELAMENTO DO SOLO 

CARACTERÍSTICAS DA INFRAÇÃO MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (*) 

Fazer propaganda em desacordo com 
a Lei. 

Notificação Preliminar, com prazo de 05 dias para 
sanar a irregularidade. 
Multa de R$ 1.000 aplicada a cada 30 dias ou 
fração. 

Promover parcelamento do solo para 
fins urbanos no território do 
Município, com ou sem abertura de 
vias de circulação, sem a prévia 
autorização da Prefeitura Municipal. 

Notificação de Embargo (sem prazo). 
Auto de Infração e Multa de R$ 10.000,00 a R$ 
50.000,00 sendo que no caso de reincidência 
aplica-se em dobro, uma única vez. 

Não observar o prazo estabelecido no 
Cronograma Físico Financeiro, 
aprovado por ocasião da aprovação 
do Loteamento. 

Notificação Preliminar, com prazo de 05 dias para 
que o responsável apresente justificativa e 30 dias 
para apresentação da solução dos problemas. 
Julgada improcedente a justificativa, aplica-se 
multa de R$ 5.000,00 a R$ 20.000,00 por mês de 
atraso para cada etapa da obra prevista. 

Executar obra de infra-estrutura de 
loteamento em desacordo com o 
projeto aprovado. 

Notificação Preliminar com prazo de 30 dias ou 
fração para a adequação da obra ou substituição 
do projeto aprovado. 
Após 30 dias, multa de R$ 10.000,00 a 
R$30.000,00 aplicando-se o dobro na persistência 
da irregularidade, a ser apurada a cada 30 dias. 

(*) As multas serão aplicadas em moeda nacional corrente, cujos valores serão atualizados anualmente pelo INPC/IBGE, conforme disposições da Lei 5.784/2000 e da 
Lei 5.831/2001. 
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ANEXO 04 

 
DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA MACROZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA MACROZONA RURAL – SEGMENTO 

NORTE: - Começa na Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida (SJC-020), no ponto 

de travessia do Córrego do Butá (Divisa Intermunicipal com Caçapava); – Deste ponto, 

segue pela Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida (SJC-020), no sentido oeste, por 

aproximadamente 2.420m até encontrar a divisa do loteamento Residencial Colinas do 

Parahyba; – Deste ponto, deflete à direita, segue pela divisa do loteamento Residencial 

Colinas do Parahyba (excluído) por aproximadamente 570m; – Daí, deflete à esquerda e 

continua pela divisa do loteamento Residencial Colinas do Parahyba (excluído) por 

aproximadamente 600m; – Deste ponto, segue por uma linha reta, no sentido sudoeste, por 

aproximadamente 1.600m até o ponto de cota 609m, no Divisor de Águas do Córrego do 

Butá e das Vertentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; - Daí deflete à direita e 

segue pela cumeada passando pelos pontos de cota 622m, 632m e 630m, até encontrar o 

ponto de cota 646m, no Divisor de Águas dos Córregos do Butá e Fazenda Monte Alegre; - 

Deste ponto deflete à esquerda e segue descendo a vertente até o Leito do curso d'água 

afluente da margem esquerda do Córrego Fazenda Monte Alegre; - Daí, segue sentido 

jusante pelo Leito do curso d´água afluente da margem esquerda do Córrego Fazenda 

Monte Alegre até sua foz no Córrego Fazenda Monte Alegre; - Daí, segue sentido jusante 

pelo Leito do Córrego Fazenda Monte Alegre por aproximadamente 300m; - Daí segue por 

uma linha reta, sentido sul, até encontrar a divisa do loteamento Residencial Espelho 

d´Água (excluído); – Daí segue no sentido oeste pela divisa do loteamento Residencial 

Espelho d´Água (excluído), por aproximadamente 900m; – Deste ponto, segue em linha 

reta por aproximadamente 1.440m, no sentido oeste até encontrar o ponto de cota 656m, no 

Divisor de Águas dos Córregos Buerarema e Fazenda Monte Alegre; – Deste ponto, segue 

no sentido norte descendo a vertente até encontrar a nascente mais setentrional do Leito do 

Córrego Pingo D'Água; Daí segue sentido jusante pelo Leito do Córrego Pingo D’Água até 

encontrar o ponto de travessia da Estrada Municipal do Pingo d´Água (SJC 149) sobre o 

Córrego Pingo d´Água; - Deste ponto segue pela Estrada Municipal do Pingo D’Água (SJC 

149) sentido Sul por aproximadamente 800 metros até seu ponto mais próximo ao Rio 
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Buquira; - Deste ponto deflete à direita e segue por uma linha imaginária, por 

aproximadamente 1012 metros até o ponto de cota 631m situado a oeste do 

loteamento denominado Jardim Boa Vista; - Daí por uma linha reta , sentido Sudoeste, por 

aproximadamente 635 metros até encontrar a divisa do loteamento Residencial 

Mantiqueira (excluído); Daí segue pela divisa do loteamento Residencial Mantiqueira 

(excluído) por aproximadamente 555 metros no sentido oeste até encontrar seu ponto mais 

ocidental; - Deste ponto segue por uma linha imaginária, sentido sul, por aproximadamente 

833 metros até o ponto mais Ocidental do loteamento denominado Altos da Vila Paiva 

(excluído); Daí segue pela divisa do loteamento denominado Altos da Vila Paiva 

(excluído) por aproximadamente 200 metros, sentido sul; Daí segue por uma linha reta, 

sentido sudoeste, por aproximadamente 75 metros até encontrar o ponto de cota 636m no 

Divisor de Águas do Ribeirão Caetê e Rio Buquira; Daí segue pelo Divisor de Águas do 

Ribeirão Caetê e Rio Buquira, até encontrar o ponto de cota 619m; – Deste ponto, segue 

por uma linha reta perpendicular até encontrar a Estrada Municipal Juca de Carvalho (SJC 

080); Deste ponto, deflete à direita, e segue pela Estrada Municipal Juca de Carvalho (SJC 

080) até encontrar o ponto de travessia sobre o Ribeirão Caetê; - Daí, segue sentido jusante 

pelo Leito do Ribeirão Caetê até encontrar o ponto de travessia da Estrada Municipal do 

Jaguari (SJC 070); – Daí, segue pela Estrada Municipal Jaguari (SJC-070), sentido oeste, 

por aproximadamente 13.600m no entroncamento com a Estrada Municipal do Faria (SJC 

450); - Deste ponto, por uma linha reta na direção sul, até encontrar o Leito do Rio Jaguari, 

na Divisa Intermunicipal com Jacareí; – Daí, segue a montante pelo Leito do Rio Jaguari 

até encontrar a foz do Ribeirão do Patrício (Divisa Intermunicipal com Jacareí); – Deste 

ponto, segue a montante pelo Leito do Ribeirão do Patrício, até sua cabeceira ocidental, no 

Divisor de Águas dos Rios do Peixe e Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí); – Daí, 

segue pelo Divisor de águas dos Rios do Peixe e Jaguari, até encontrar a foz do Ribeirão 

Piúva no Rio do Peixe (Divisa Intermunicipal com Jacareí e com Igaratá); – Deste ponto, 

segue sentido montante pelo Leito do Rio do Peixe, até a foz do Rio das Cobras (Divisa 

Intermunicipal com Igaratá); – Daí, segue a montante pelo Leito do Rio das Cobras, até sua 

cabeceira mais ocidental, no espigão Divisor de Águas dos Rios das Cobras e Atibaia 

(Divisa Intermunicipal com Igaratá e com Piracaia) ; – Daí, segue pelo Espigão Divisor de 

Águas dos Rios das Cobras e Atibaia, até o pião Divisor de Águas entre os Rios Munquém, 
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Atibaia e Cobras (Divisa Intermunicipal com Piracaia e com Joanópolis); - Deste 

ponto, segue pelo Divisor de Águas entre os Rios Atibaia e Cobras, pela Serra do 

Guirra, até o Pico do Selado na Serra da Mantiqueira (Divisa Interestadual com Minas 

Gerais); - Daí, segue pela Serra da Mantiqueira, Serra de Santa Bárbara, Serra do Palmital, 

Serra do Queixo D’Anta (Divisa Interestadual com Minas Gerais); - Daí, segue pelo 

Divisor de Águas dos Rios do Peixe e Buquira e pelo Divisor de Águas dos Rios do Peixe 

e Turvo, até onde ele é cortado pela estrada de rodagem que vem da ponte do Basílio, 

(Divisa Intermunicipal com Monteiro Lobato); – Deste ponto, segue pela estrada de 

rodagem que vem da ponte do Basílio, até o Rio Turvo; - Daí, segue pelo divisor que deixa 

à esquerda as águas do Córrego da Fazenda da Lapa, até o alto da Serra do Palmital (Divisa 

Intermunicipal com Monteiro Lobato); – Daí, segue pela Serra do Palmital, até a cabeceira 

mais setentrional do Ribeirão do Tuvu; - Deste ponto, segue pela linha reta que vai até a 

forquilha dos dois principais formadores do Ribeirão do Butá até o ponto de travessia do 

Córrego do Butá na Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida (SJC-020), Divisa 

Intermunicipal com Caçapava, ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 

 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA MACROZONA RURAL – SEGMENTO SUL: - 

Começa no ponto de travessia da Rodovia Estadual Carvalho Pinto, sobre o Ribeirão Nossa 

Senhora da Ajuda do Bom Retiro (Divisa Intermunicipal com Caçapava); – Deste ponto, 

segue sentido montante pelo Leito do Ribeirão Nossa Senhora da Ajuda do Bom Retiro, 

até sua cabeceira mais meridional na Serra do Jambeiro (Divisa Intermunicipal com 

Caçapava); - Deste ponto, segue pela Serra do Jambeiro e pelo Divisor de Águas dos Rios 

Capivari e Paraíba, até a cabeceira mais oriental do Rio das Pedras (Divisa Intermunicipal 

com Jambeiro); – Daí, segue sentido jusante pelo Leito do Rio das Pedras, até a sua foz no 

Rio Varadouro (Divisa Intermunicipal com Jacareí e com Jambeiro); - Daí, pelo Divisor de 

Águas dos Rios Putins e Rio Comprido, até a cabeceira mais oriental do Rio Comprido 

(Divisa Intermunicipal com Jacareí); – Daí, segue sentido jusante, pelo Leito do Rio 
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Comprido, até encontrar o ponto de travessia da Rodovia Estadual Carvalho Pinto 

(Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Daí, segue pela Rodovia Estadual Carvalho 

Pinto, no sentido leste, até o ponto de travessia sobre o Ribeirão Nossa Senhora da Ajuda 

do Bom Retiro (Divisa Intermunicipal com Caçapava), ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL I - APA 

I: - Inicia-se no Divisor de Águas entre os Rios Atibaia e Cobras, na Serra do Guirra 

(Divisa Intermunicipal com Piracaia e com Joanópolis), no ponto onde o divisor é cortado 

pela Estrada Municipal Ezequiel Alves Graciano (SJC-214); Daí, segue pelo Divisor de 

Águas entre os Rios Atibaia e Cobras, pela Serra do Guirra, até o Pico do Selado na Serra 

da Mantiqueira (Divisa Interestadual com Minas Gerais); - Daí, segue pela Serra da 

Mantiqueira, Serra de Santa Bárbara, Serra do Palmital, Serra do Queixo D’Anta (Divisa 

Interestadual com Minas Gerais) até encontrar o Pico do Focinho D´Anta, no ponto de cota 

1.764m; - Deste ponto, segue pelo Divisor de Águas dos Rios do Peixe e Buquira (Divisa 

Intermunicipal com Monteiro Lobato) por aproximadamente 9.500m, até encontrar o ponto 

de cota 1.254m no Divisor de Águas dos Rios Peixe e Buquira (Divisa Intermunicipal com 

Monteiro Lobato); Deste ponto, deflete à direita, e segue descendo a vertente até encontrar 

o curso d´água sem denominação, afluente da margem esquerda do Rio do Manso; Daí 

segue sentido jusante pelo Leito do curso d´água sem denominação, afluente da margem 

esquerda do Rio do Manso até sua foz no Rio do Manso; Daí segue sentido jusante, pelo 

Leito do Rio do Manso, por aproximadamente 4.600m até sua foz no Rio do Peixe; Daí 

segue sentido montante, pelo Leito do Rio do Peixe, por aproximadamente 3.150m, até a 

foz do curso d’água sem denominação, afluente da margem esquerda do Rio do Peixe; Daí 

segue, sentido montante, pelo Leito do curso d’água sem denominação, afluente da 

margem esquerda do Rio do Peixe, por aproximadamente 550m; Deste ponto, deflete à 

esquerda e segue, sentido oeste, por uma linha reta por aproximadamente 580m até 

encontrar a curva de nível 750m, distante cerca de 380m do Leito do Rio do Peixe; - Daí, 

deflete à esquerda e segue pela curva de nível 750m, por aproximadamente 820m até 

encontrar o Leito do curso d´água sem denominação, afluente da margem esquerda do Rio 
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do Peixe; - Daí, segue sentido montante pelo Leito do curso d´água sem 

denominação, afluente da margem esquerda do Rio do Peixe, por aproximadamente 

240m; - Deste ponto, segue sentido oeste em linha reta, por aproximadamente 200m até 

interceptar a curva de nível 780m no Leito do Ribeirão das Couves; - Deste ponto, segue 

sentido jusante pelo Leito do Ribeirão das Couves, por aproximadamente 1.150m, até sua 

foz no Rio do Peixe; Daí segue sentido montante pelo Leito do Rio do Peixe, por 

aproximadamente 9.000m, até encontrar a foz do curso d´água sem denominação, afluente 

da margem direita do Rio do Peixe; - Daí, segue sentido montante pelo Leito do curso 

d´água sem denominação, afluente da margem direita do Rio do Peixe, por 

aproximadamente 150m, até encontrar a travessia da Estrada Municipal Ezequiel Alves 

Graciano (SJC-214); - Deste ponto, segue sentido oeste, por aproximadamente 1.000m até 

o Divisor de Águas entre os Rios Atibaia e Cobras, na Serra do Guirra, ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL II - APA 

II: - Inicia-se na Usina Hidrelétrica da Companhia Energética do Estado de São Paulo - 

CESP, no Rio Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Deste ponto, segue sentido 

jusante pelo Leito do Rio Jaguari até a foz do Ribeirão do Patrício (Divisa Intermunicipal 

com Jacareí); - Daí, segue sentido montante pelo Leito do Ribeirão do Patrício, até sua 

cabeceira ocidental, no Divisor de Águas do Rios do Peixe – e Jaguari (Divisa 

Intermunicipal com Jacareí); - Daí, segue pelo Divisor de Águas dos Rios do Peixe e 

Jaguari, até a foz do Ribeirão Piúva no Rio do Peixe (Divisa Intermunicipal com Jacareí e 

Igaratá); - Daí, segue sentido montante pelo Leito do Rio do Peixe, até a foz do Rio das 

Cobras (Divisa Intermunicipal com Igaratá); - Deste ponto, segue sentido montante pelo 

Leito do Rio do Peixe, até a foz do Rio das Cobras (Divisa Intermunicipal com Igaratá); – 

Daí, segue a montante pelo Leito do Rio das Cobras, até sua cabeceira mais ocidental, no 

espigão Divisor de Águas dos Rios das Cobras e Atibaia (Divisa Intermunicipal com 

Igaratá e com Piracaia) ; – Daí, segue pelo Espigão Divisor de Águas dos Rios das Cobras 

e Atibaia, até o pião Divisor de Águas entre os Rios Munquém, Atibaia e Cobras (Divisa 

Intermunicipal com Piracaia e com Joanópolis); - Deste ponto, segue pelo Divisor de 
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Águas entre os Rios Atibaia e Cobras, pela Serra do Guirra, até o ponto onde ele é 

cortado pela Estrada Municipal Ezequiel Alves Graciano (SJC-214) (Divisa 

Intermunicipal com Piracaia e Joanópolis); - Daí, segue pela Estrada Municipal Ezequiel 

Alves Graciano (SJC-214) , na direção leste, por aproximadamente 1.000m até a travessia 

do curso d´água sem denominação, afluente da margem direita do Rio do Peixe; - Daí, 

segue sentido jusante pelo Leito do curso d´água sem denominação, afluente da margem 

direita do Rio do Peixe até sua foz no Rio do Peixe; - Deste ponto, segue sentido jusante 

pelo Leito do Rio do Peixe, até o ponto de travessia da Estrada Municipal do Guaxindiba 

(SJC 411); - Deste ponto, deflete à direita e segue pela Estrada Municipal do Guaxindiba 

(SJC 411), por aproximadamente 470m até interceptar a curva de nível 800m; Deste ponto, 

deflete à esquerda e segue por uma linha reta, passando pelos pontos de cota 767m e 812m, 

até encontrar o ponto de cota 776m, distante cerca de 300m do Leito do Rio do Peixe; - 

Deste ponto, deflete à esquerda e segue até o ponto de cota 783m, distante cerca de 180m 

do Leito do Rio do Peixe; - Deste ponto, segue descendo a vertente até encontrar o Leito 

do Rio do Peixe; - Daí, segue sentido jusante pelo Leito do Rio do Peixe até a foz do Rio 

do Manso; - Daí, segue sentido montante pelo Leito do Rio do Manso, por 

aproximadamente 4.600m, até encontrar a foz do curso d´água sem denominação, afluente 

da margem esquerda do Rio do Manso; Daí segue sentido montante pelo do curso d´água 

sem denominação, afluente da margem esquerda do Rio do Manso, até encontrar o Divisor 

de Águas dos Rios do Peixe e Buquira (Divisa Intermunicipal com Monteiro Lobato); - 

Daí, segue pelo Divisor de Águas dos Rios do Peixe e Buquira, até o pião divisor de águas 

dos Rios do Peixe, Buquira e Turvo (cota 1.089m) na Divisa Intermunicipal com Monteiro 

Lobato; - Deste ponto, segue pelo Divisor de Águas dos Rios do Peixe e  Turvo, sentido 

sudoeste, até onde ele é cortado pela Estrada de Rodagem que vem da ponte do Basílio 

(Divisa Intermunicipal com Monteiro Lobato); – Deste ponto, segue pela Estrada de 

rodagem que vem da ponte do Basílio, até o Rio Turvo (Divisa Intermunicipal com 

Monteiro Lobato); - Daí, segue pelo divisor que deixa à esquerda as águas do Córrego da 

Fazenda da Lapa, até o ponto de cota 891m (Divisa Intermunicipal com Monteiro Lobato);  

- Deste ponto, segue pelo Divisor de Águas das bacias dos Rios Buquira e do Peixe, na 

direção sudoeste, passando pelos pontos de cota 929m, 893m,  871m, 994m, 989m, 921m, 

922m, 921m, 922m, 911m, 959m, 911m, 903m, 904m, 872m, 852m, 867m, 852m, 788m, 
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766m, 772m, 784m, 772m, 772m, 782m, 782m, 769m, 784m,  até  o ponto de cota 

758m, pião divisor de águas dos Rios Buquira, do Peixe e Jaguari - Deste ponto, 

segue pelo Divisor de Águas dos Rios do Peixe e Jaguari, passando pelos pontos de cota 

724m, 724m, 772m, 768m, 767m, 764m, 773m, 792m, 801m, 792m, 784m, 761m, 739m, 

751m, 763m, 703m, 722m, 707m, 703m, 747m, 704m, 709m, 717m, 716m, 702m, 713m, 

702m, 708m, 705m, 708m, 707m, 689m, 656m, 688m, 696m, 632m, 646m, 662m, 702m, 

689m  até a Usina Hidroelétrica da Companhia Energética do Estado de São Paulo - CESP 

, no Rio Jaguari, ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL III - APA 

III: - Começa no ponto de travessia da Rodovia Estadual Carvalho Pinto, sobre o Ribeirão 

Nossa Senhora da Ajuda do Bom Retiro (Divisa Intermunicipal com Caçapava); – Deste 

ponto, segue sentido montante pelo Leito do Ribeirão Nossa Senhora da Ajuda do Bom 

Retiro, até sua cabeceira mais meridional na Serra do Jambeiro (Divisa Intermunicipal com 

Caçapava); - Deste ponto, segue pela Serra do Jambeiro e pelo Divisor de Águas dos Rios 

Capivari e Paraíba, até a cabeceira mais oriental do Rio das Pedras (Divisa Intermunicipal 

com Jambeiro); – Daí, segue sentido jusante pelo Leito do Rio das Pedras, até a sua foz no 

Rio Varadouro (Divisa Intermunicipal com Jacareí e com Jambeiro); - Daí, pelo Divisor de 

Águas dos Rios Putins e Rio Comprido, até a cabeceira mais oriental do Rio Comprido 

(Divisa Intermunicipal com Jacareí); – Daí, segue sentido jusante, pelo Leito do Rio 

Comprido, até encontrar o ponto de travessia da Rodovia Estadual Carvalho Pinto (Divisa 

Intermunicipal com Jacareí); - Daí, segue pela Rodovia Estadual Carvalho Pinto, no 

sentido leste, até o ponto de travessia sobre o Ribeirão Nossa Senhora da Ajuda do Bom 

Retiro (Divisa Intermunicipal com Caçapava), ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 
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ANEXO 05 

 
DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA MACROZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA MACROZONA URBANA DOS DISTRITOS DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EUGÊNIO DE MELO: - Começa na ponte da Estrada da 

Vargem Grande (SJC-020) sobre o Ribeirão do Butá; - Deste ponto, segue sentido jusante 

pelo Leito do Ribeirão do Butá, até sua foz no Rio Paraíba do Sul (Divisa Intermunicipal 

com Caçapava); - Daí, segue sentido jusante pelo Leito do Rio Paraíba do Sul, até a foz do 

Rio da Divisa (Divisa Intermunicipal com Caçapava); - Deste ponto, segue sentido 

montante pelo Leito do Rio da Divisa (Divisa Intermunicipal com Caçapava), até a 

travessia da Rodovia Carvalho Pinto; - Deste ponto, segue pela Rodovia Carvalho Pinto 

sentido São Paulo até o ponto de travessia do Rio Comprido (Divisa Intermunicipal com 

Jacareí); - Deste ponto, segue sentido jusante pelo Leito do Rio Comprido até sua foz no 

Rio Paraíba do Sul (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Daí, segue sentido jusante pelo 

Leito do Rio Paraíba do Sul até a Cachoeira do Poço (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - 

Daí, segue pelo Divisor de Águas dos Rios Paraíba  do Sul e Jaguari, até a foz do Ribeirão 

Pinheiros no Rio Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Deste ponto, segue pelo 

Leito do Rio Jaguari, na direção oeste, por aproximadamente 1.500m - Deste ponto, por 

uma linha reta na direção norte até encontrar o entroncamento das Estradas Municipais do 

Jaguari (SJC070) e do Faria (SJC450); - Deste ponto segue pela Estrada Municipal do 

Jaguari (SJC070), sentido leste, por aproximadamente 13.600m, até o ponto de travessia do 

Ribeirão Caetê; - Deste ponto, segue sentido montante, pelo Leito do Ribeirão Caetê, até 

encontrar o ponto de travessia na Estrada Municipal Juca de Carvalho (SJC080); - Deste 

ponto, segue por uma linha reta perpendicular até encontrar o ponto de cota 619m, no 

Divisor de Águas do Ribeirão Caetê e Rio Buquira; - Daí, segue pelo Divisor de Águas do 

Ribeirão Caetê e Rio Buquira, até encontrar o ponto de cota 636m no Divisor de Águas do 

Ribeirão Caetê e Rio Buquira; - Deste ponto segue por uma linha reta, sentido nordeste, 

por aproximadamente 75 metros até encontrar a divisa do loteamento denominado Altos da 

Vila Paiva (incluído); Daí segue pela divisa do loteamento denominado Altos da Vila 

Paiva (incluído) por aproximadamente 200 metros, sentido norte, até o ponto mais 

Ocidental do loteamento denominado Altos da Vila Paiva (incluído); - Deste ponto segue 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 
por uma linha imaginária, sentido norte, por aproximadamente 833 metros até 

encontrar ponto mais ocidental da divisa do loteamento Residencial Mantiqueira 

(incluído); - Daí segue pela divisa do loteamento Residencial Mantiqueira (incluído) por 

aproximadamente 555 metros no sentido leste; - Deste ponto deflete à esquerda e segue por 

uma linha reta imaginária, sentido nordeste, por aproximadamente 635 metros até 

encontrar o ponto de cota 631m situado a oeste do loteamento denominado Jardim Boa 

Vista; - Deste ponto segue por uma linha imaginária, por aproximadamente 1012 metros 

até o ponto da Estrada Municipal do Pingo d´Água (SJC 149) mais próximo ao Rio 

Buquira; Daí segue pela Estrada Municipal do Pingo d´Água (SJC 149) sentido norte por 

aproximadamente 800 metros até encontrar o ponto de travessia da Estrada Municipal do 

Pingo d´Água (SJC 149) sobre o Córrego Pingo d´Água; Deste ponto, segue sentido 

montante pelo Leito do Córrego Pingo D´Água até sua nascente mais setentrional; Deste 

ponto segue por uma linha reta sentido nordeste, subindo a vertente até encontrar o ponto 

de cota 656m, no Divisor de Águas dos Córregos Buerarema e Fazenda Monte Alegre; - 

Deste ponto, segue em linha reta por aproximadamente 1.440m, no sentido leste até 

encontrar a divisa do loteamento Residencial Espelho d´Água (excluído); – Daí segue no 

sentido oeste pela divisa do loteamento Residencial Espelho d´Água (excluído), por 

aproximadamente 900m; – Deste ponto, segue por uma linha reta sentido norte até 

encontrar o Leito do Córrego Fazenda Monte Alegre; - Deste ponto segue sentido 

montante pelo Leito do Córrego Fazenda Monte Alegre por aproximadamente 300m até a 

foz do primeiro curso d´água afluente da margem esquerda do Córrego Fazenda Monte 

Alegre; Daí, segue sentido montante pelo Leito do curso d´água afluente da margem 

esquerda do Córrego Fazenda Monte Alegre por aproximadamente 1.800m; - Daí segue 

subindo a vertente até encontrar o ponto de cota 646m, no Divisor de Águas dos Córregos 

do Butá e Fazenda Monte Alegre; - Daí deflete à direita e segue pela cumeada passando 

pelos pontos de cota 622m, 632m e 630m, até encontrar o ponto de cota cota 609m, no 

Divisor de Águas do Córrego do Butá e das Vertentes da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul; - Deste ponto, segue por uma linha reta, no sentido nordeste, por 

aproximadamente 1.600m até encontrar a divisa do loteamento Residencial Colinas do 

Parahyba (incluído); - Daí, deflete à direita e segue pela divisa do loteamento Residencial 

Colinas do Parahyba (incluído), por aproximadamente 1.170m até interceptar a Estrada 
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Municipal Pedro Moacir de Almeida (SJC-020); - Deste ponto, deflete à esquerda e 

segue pela Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida (SJC-020) até o ponto de 

travessia do Ribeirão Butá (Divisa Intermunicipal com Caçapava), ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 

 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA MACROZONA DE URBANA DO DISTRITO 

DE SÃO FRANCISCO XAVIER: - Inicia no ponto de travessia da Estrada Municipal 

Ezequiel Alves Graciano (SJC 214) sobre o Ribeirão da Couves; - Deste ponto, segue 

sentido montante pelo Leito do Ribeirão das Couves, por aproximadamente 1.000m, até 

interceptar a curva de nível 780m; - Deste ponto, deflete à direita, e segue por uma linha 

reta sentido leste, por aproximadamente 200m, até encontrar o Leito do curso d´água sem 

denominação, afluente do Rio do Peixe; - Daí, segue sentido jusante pelo Leito do curso dá 

água sem denominação, por aproximadamente 240m, afluente da margem esquerda do Rio 

do Peixe, até interceptar a curva de nível 750m; - Deste ponto, deflete à esquerda e segue 

pela curva de nível 750m, por aproximadamente 820m, distante 380m do Leito do Rio do 

Peixe; - Deste ponto, segue por uma linha reta sentido leste, por aproximadamente 580m, 

até encontrar o Leito do curso d´água sem denominação, afluente do Rio do Peixe; - Deste 

ponto, segue sentido jusante pelo Leito do curso d´água sem denominação, afluente do Rio 

do Peixe, por aproximadamente 550m até sua foz no rio do Peixe; - Daí, segue sentido 

montante pelo Leito do Rio do Peixe, por aproximadamente 980m; - Deste ponto, deflete à 

esquerda e segue subindo a vertente até o ponto de cota 783m distante cerca de 180m do 

Leito do Rio do Peixe; - Deste ponto, deflete à esquerda, e segue por uma linha reta, até 

encontrar o ponto de cota 776m, distante cerca de 300m do Leito do Rio do Peixe; - Deste 

ponto, deflete à direita, e segue por uma linha reta passando pelos pontos 812m e 767m até 

a intersecção da curva de nível 800m com a Estrada Municipal do Guaxindiba (SJC 411); - 

Deste ponto, deflete à direita e segue pela Estrada Municipal do Guaxindiba (SJC 411) por 

aproximadamente 470m até encontrar o ponto de travessia sobre o Leito do Rio do Peixe; 

Daí, segue sentido montante pelo Leito do Rio do Peixe, por aproximadamente 330m até a 
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foz do Ribeirão das Couves no Rio do Peixe; Daí, segue sentido montante pelo 

Leito do Ribeirão das Couves até ponto de travessia da Estrada Municipal Ezequiel 

Alves Graciano (SJC 214) sobre o Ribeirão da Couves, ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 

 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA MACROZONA DE URBANA DO BAIRRO DO 

BUQUIRINHA: - Inicia-se no ponto de travessia da Rodovia Estadual SP-50 sobre o Rio 

Buquira; Deste ponto segue pelo Leito do Rio Buquira sentido montante por 

aproximadamente 700m; Deste ponto segue por uma linha imaginária, sentido nordeste por 

aproximadamente 60m, até a Rodovia Estadual SP-50; Daí segue pela Rodovia Estadual 

SP-50, sentido São Paulo-Minas Gerais, por aproximadamente 140m; Deste ponto segue 

subindo até a cumeada, paralela a Rodovia Estadual SP-50 e que contorna o Bairro do 

Buquirinha, passando pelos pontos de cota 622m, 596m, 636m, 616m e 616m; Daí segue 

descendo esta cumeada por uma linha, sentido noroeste, até o Leito do Rio Buquira; Daí 

segue pelo Leito do Rio Buquira sentido montante por aproximadamente 300m até o ponto 

de travessia da Rodovia Estadual SP-50 sobre o Rio Buquira, ponto de partida 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IV - APA 

IV - SEGMENTO 01: - Inicia-se na ponte da Estrada Municipal da Vargem Grande (SJC-

020) sobre o Rio Buquira; - Daí, segue pela Estrada Municipal da Vargem Grande (SJC-

020), até a ponte sobre o Ribeirão do Butá; - Daí, segue pelo Leito do Ribeirão do Butá, até 

sua foz no Rio Paraíba do Sul (Divisa Intermunicipal com Caçapava); - Daí, segue pelo 

Rio Paraíba do Sul, sentido jusante, até a foz do Rio da Divisa (Divisa Intermunicipal com 

Caçapava); - Daí, segue sentido montante, pelo Leito do Rio da Divisa, até encontrar o 

Leito principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA); - Deste ponto, segue pelo Leito 

principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), na direção Rio-São Paulo, por 
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aproximadamente 90m, até interceptar a curva de nível 555m; - Deste ponto, deflete 

à direita e segue pela curva de nível 555m por aproximadamente 1.200m até 

encontrar a divisa do CRAGEA; – Daí, segue sentido sudoeste, pela divisa do CRAGEA 

(excluído) até encontrar o Leito principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA); - Daí, 

segue sentido oeste, pelo Leito principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) por 

aproximadamente 500m, até interceptar a curva de nível 555m; - Deste ponto, deflete à 

direita e segue pela curva de nível 555m, por aproximadamente 1400m, até interceptar o 

Leito principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA); - Daí, segue sentido oeste, pelo 

Leito principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), por aproximadamente 80m, até 

interceptar a curva de nível 555m; - Deste ponto, deflete à direita e segue pela curva de 

nível 555m por aproximadamente 4.120m, até encontrar o Leito principal da Rede 

Ferroviária Federal RFFSA; - Daí, segue sentido oeste, pelo Leito principal da Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA), por aproximadamente 1.700m, até interceptar a curva de 

nível 555m; - Daí, deflete à direita e segue pela curva de nível 555m, por 

aproximadamente 1.900 m, até interceptar o Leito principal da Rede Ferroviária Federal 

(RFFSA); - Daí, segue pelo Leito principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), por 

aproximadamente 830m, até interceptar novamente a curva de nível 555m; - Daí, deflete à 

direita, e segue pela curva de nível 555m por aproximadamente 1.730m até interceptar 

novamente o Leito principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA); - Daí segue pelo Leito 

principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), por aproximadamente 1.130m, até 

encontrar o Leito do Córrego do Lavapés; - Deste ponto, segue pelo Leito do Córrego do 

Lavapés, até sua foz no Rio Paraíba do Sul; - Daí, segue sentido montante, pelo Leito do 

Rio Paraíba do Sul até encontrar a foz do Rio Buquira; - Deste ponto, segue sentido 

montante, pelo Leito do Rio Buquira, até encontrar a ponte da Estrada Municipal da 

Vargem Grande (SJC-020), ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IV – 

APA IV– SEGMENTO 02: - Inicia-se na foz do Rio Comprido com o Rio Paraíba do Sul 

(Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Deste ponto, segue sentido jusante, pelo Leito do 
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Rio Paraíba do Sul, por aproximadamente 9.600m, até encontrar a divisa da área de 

propriedade da Indústria Rhodia S/A; - Deste ponto, segue pela divisa da área de 

propriedade da Indústria Rhodia S/A (excluída), na direção sul, até encontrar a Rua Miguel 

Eras; - Daí segue pela Rua Miguel Eras por aproximadamente 740m até interceptar a curva 

de nível 555m; - Deste ponto, atravessando a Estrada do Porto e o Ramal  Parateí da Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA), segue ao longo da curva de nível 555m por 

aproximadamente 500m, até altura do viaduto sem denominação de acesso à Vila Abel; - 

Deste ponto,  deflete à esquerda e segue no sentido leste, na direção do viaduto sem 

denominação, por uma linha reta  imaginária de aproximadamente 140m, até interceptar o 

Leito principal da Rede Ferroviária Federal (RFFSA); - Dai, segue pelo Leito principal da 

Rede Ferroviária Federal (RFFSA) na direção Rio-São Paulo, por aproximadamente 

8.800m, até interceptar a curva de nível 560m; Deste ponto, deflete à direita e segue ao 

longo da curva de nível 560m por aproximadamente 5.200m, até interceptar o Rio 

Comprido (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Daí, segue sentido jusante, pelo Leito do 

Rio Comprido, até sua foz no Rio Paraíba do Sul (Divisa Intermunicipal com Jacareí), 

ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IV – 

APA IV- SEGMENTO 03: - Inicia-se na intersecção da curva de nível 560m com o 

divisor de águas dos Rios Paraíba do Sul e Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - 

Daí, segue pelo Divisor de Águas dos Rios Paraíba do Sul e Jaguari, até a foz do Ribeirão 

Pinheiros no Rio Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Daí, segue no sentido 

montante pelo Leito do Rio Jaguari, por aproximadamente 2.200m (Divisa Intermunicipal 

com Jacareí); - Deste ponto, deflete à direita e segue por uma linha reta imaginária por 

aproximadamente 30m, até interceptar a Estrada Municipal Jaguari-Jaguariúna (SJC-070); 

- Daí segue pela Estrada Municipal Jaguari-Jaguariúna (SJC-070) na direção leste, por 

aproximadamente 9.500m, até a ponte sobre o Ribeirão Caetê; - Dai, segue pelo Leito do 

Ribeirão Caetê na direção sul, até sua foz no Rio Jaguari; - Dai, segue pelo Leito do Rio 

Jaguari sentido jusante, por aproximadamente 800m, até encontrar a divisa da área de 
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propriedade da Indústria Barila Santista Petybon S/A.; - Deste ponto, deflete à 

direita e segue ao longo da divisa da área de propriedade da Indústria Barila Santista 

Petybon S/A (excluída) por aproximadamente 400m, até interceptar a curva de nível 555m; 

- Deste ponto, deflete à direita seguindo ao longo da curva de nível 555m por 

aproximadamente 2.600m, até interceptar a Estrada Municipal (SJC-248); - Daí segue pela 

Estrada Municipal (SJC-248), na direção sul por aproximadamente 150m, até interceptar a 

curva de nível 560m - Deste ponto, deflete à direita seguindo ao longo da curva de nível 

560m por aproximadamente 9.100m, até interceptar o divisor de águas dos Rios Paraíba e 

Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí), ponto de partida. 

Esta descrição corresponde ao Levantamento Aerofotogramétrico Escala 1:10.000 - 

1977/1978 
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ANEXO 07 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DAS REGIÕES GEOGRÁFICAS URBANAS 

REGIÃO CENTRO: Inicia-se no viaduto da Rodovia Presidente Dutra  sobre o Córrego do 

Cambuí; - Deste ponto, segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro - São 

Paulo, até o viaduto sobre o Córrego do Vidoca; - Daí, segue pelo Leito do Córrego do 

Vidoca , sentido jusante, até a ponte da Av. Jornalista Napoleão Monteiro; - Daí, deflete à 

esquerda e segue pela Av. Jornalista Napoleão Monteiro, por aproximadamente 1.300m, 

até o ponto de maior proximidade com a curva de nível de 555m; - Deste ponto, deflete à 

direita e segue por uma linha reta imaginária, até interceptar a curva de nível 555m; - Deste 

ponto, deflete à direita e segue pela curva de nível 555m por aproximadamente 3.300m, até 

interceptar a Avenida Lineu de Moura; - Daí, segue pela Avenida Lineu de Moura, no 

sentindo centro-bairro, até a rotatória de acesso ao Loteamento Urbanova; - Deste ponto, 

deflete à esquerda e segue pela divisa do Loteamento Chácara Serimbura (incluído), até o 

Leito do Rio Paraíba do Sul; - Deste ponto, deflete à direita e segue pelo Leito do Rio 

Paraíba do Sul, sentido jusante, por aproximadamente 1.500m, atravessando a ponte de 

acesso ao Loteamento Urbanova, até a foz do Rio Jaguari na ponte da Estrada de Ferro 

Central do Brasil - Ramal Parateí; - Deste ponto, deflete à direita, e segue pelo Leito da 

Estrada de Ferro Central do Brasil - Ramal Parateí, sentido São Paulo - Rio de Janeiro por 

aproximadamente 3.500m, até a divisa do Loteamento Vila Terezinha; - Deste ponto, 

deflete à esquerda, e segue contornando a divisa do Loteamento Vila Terezinha (incluído), 

até a Rua Belém, junto ao Córrego do Lavapés; - Daí, segue pelo Leito do Córrego do 

Lavapés, sentido montante, até a travessia da Estrada de Ferro Central do Brasil; - Deste 

ponto, deflete à esquerda, e segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil, até a 

travessia sobre o Córrego do Cambuí; - Daí, segue pelo Leito do Córrego do Cambuí, 

sentido montante, passando pelo entroncamento da Av. João Marson com Av. Juscelino 

Kubitschek (incluindo a Vila Lúcia); - Deste ponto, segue pelo Leito do Córrego do 

Cambuí, sentido montante, até a Rodovia Presidente Dutra, ponto de partida. 

REGIÃO NORTE – segmento 1: Inicia-se no Ribeirão do Butá, na ponte da Estrada da 

Vargem Grande (SJC-020) (Divisa Intermunicipal com Caçapava); - Daí, segue pelo Leito 

do Ribeirão do Butá, até sua foz no Rio Paraíba do Sul (Divisa Intermunicipal com 
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Caçapava); - Daí, segue pelo Leito do Rio Paraíba do Sul, sentido montante, até a 

foz do Córrego do Cambuí; - Daí, segue pelo Leito do Córrego do Cambuí, sentido 

montante, ate a Estrada de Ferro Central do Brasil; - Deste ponto, deflete à direita e segue 

pelo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil, até o Córrego do Lavapés; - Daí deflete à 

direita e segue pelo Leito do Córrego do Lavapés, sentido jusante, junto à divisa do 

Loteamento Vila Terezinha, até o final da Rua Belém; - Deste ponto, deflete à esquerda, e 

segue contornando a divisa do Loteamento Vila Terezinha (excluído), até encontrar o Leito 

da Estrada de Ferro Central do Brasil; - Deste ponto, deflete à direita e segue pelo Leito da 

Estrada de Ferro Central do Brasil, sentido Rio de Janeiro – São Paulo por 

aproximadamente 3.500m, até a ponte sobre a foz do Rio Jaguari, no Rio Paraíba do Sul; - 

Daí, segue pelo Leito do Rio Jaguari, sentido montante, por aproximadamente 2.900m, até 

a ponte da Estrada Municipal SJC-247; - Deste ponto, deflete à esquerda e segue pela 

Estrada Municipal SJC-247, até o ponto de maior aproximação com Leito da Estrada de 

Ferro Central do Brasil - Ramal Parateí; - Daí, deflete à direita e segue pelo Leito da 

Estrada de Ferro Central do Brasil - Ramal Parateí, por aproximadamente 6.050m, até o 

divisor de águas dos Rios Paraíba e Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Deste 

ponto, segue pelo divisor de águas dos Rios Paraíba e Jaguari (Divisa Intermunicipal com 

Jacareí), até a foz do Ribeirão Pinheiros no Rio Jaguari (Divisa Intermunicipal com 

Jacareí); - Daí, segue, sentido montante pelo Leito do Rio Jaguari por aproximadamente 

1.500m (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Deste ponto, por uma linha reta na direção 

norte até encontrar o entroncamento das Estradas Municipais do Jaguari (SJC070) e do 

Faria (SJC450); - Deste ponto segue pela Estrada Municipal do Jaguari (SJC070), sentido 

leste, por aproximadamente 13.600m, até o ponto de travessia do Ribeirão Caetê; - Deste 

ponto, segue sentido montante, pelo Leito do Ribeirão Caetê, até encontrar o ponto de 

travessia na Estrada Municipal Juca de Carvalho (SJC080); - Deste ponto, segue por uma 

linha reta perpendicular até encontrar o ponto de cota 619m, no Divisor de Águas do 

Ribeirão Caetê e Rio Buquira; - Daí, segue pelo Divisor de Águas do Ribeirão Caetê e Rio 

Buquira, até encontrar o ponto de cota 636m no Divisor de Águas do Ribeirão Caetê e Rio 

Buquira; - Deste ponto segue por uma linha reta, sentido nordeste, por aproximadamente 

75 metros até encontrar a divisa do loteamento denominado Altos da Vila Paiva (incluído); 

Daí segue pela divisa do loteamento denominado Altos da Vila Paiva (incluído) por 
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aproximadamente 200 metros, sentido norte, até o ponto mais Ocidental do 

loteamento denominado Altos da Vila Paiva (incluído); - Deste ponto segue por 

uma linha imaginária, sentido norte, por aproximadamente 833 metros até encontrar ponto 

mais ocidental da divisa do loteamento Residencial Mantiqueira (incluído); - Daí segue 

pela divisa do loteamento Residencial Mantiqueira (incluído) por aproximadamente 555 

metros no sentido leste; - Deste ponto deflete à esquerda e segue por uma linha reta 

imaginária, sentido nordeste, por aproximadamente 635 metros até encontrar o ponto de 

cota 631m situado a oeste do loteamento denominado Jardim Boa Vista; - Deste ponto 

segue por uma linha imaginária, por aproximadamente 1012 metros até o ponto da Estrada 

Municipal do Pingo d´Água (SJC 149) mais próximo ao Rio Buquira; Daí segue pela 

Estrada Municipal do Pingo d´Água (SJC 149) sentido norte por aproximadamente 800 

metros até encontrar o ponto de travessia da Estrada Municipal do Pingo d´Água (SJC 149) 

sobre o Córrego Pingo d´Água; - Deste ponto, segue sentido montante pelo Leito do 

Córrego Pingo D´Água até sua nascente mais setentrional; Deste ponto segue por uma 

linha reta sentido nordeste, subindo a vertente até encontrar o ponto de cota 656m, no 

Divisor de Águas dos Córregos Buerarema e Fazenda Monte Alegre; - Deste ponto, segue 

em linha reta por aproximadamente 1.440m, no sentido leste até encontrar a divisa do 

loteamento Residencial Espelho d´Água (excluído); – Daí segue no sentido oeste pela 

divisa do loteamento Residencial Espelho d´Água (excluído), por aproximadamente 900m; 

– Deste ponto, segue por uma linha reta sentido norte até encontrar o Leito do Córrego 

Fazenda Monte Alegre; - Deste ponto segue sentido montante pelo Leito do Córrego 

Fazenda Monte Alegre por aproximadamente 300m até a foz do primeiro curso d´água 

afluente da margem esquerda do Córrego Fazenda Monte Alegre; Daí, segue sentido 

montante pelo Leito do curso d´água afluente da margem esquerda do Córrego Fazenda 

Monte Alegre por aproximadamente 1.800m; - Daí segue subindo a vertente até encontrar 

o ponto de cota 646m, no Divisor de Águas dos Córregos do Butá e Fazenda Monte 

Alegre; - Daí deflete à direita e segue pela cumeada passando pelos pontos de cota 622m, 

632m e 630m, até encontrar o ponto de cota cota 609m, no Divisor de Águas do Córrego 

do Butá e das Vertentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; - Deste ponto, segue 

por uma linha reta, no sentido nordeste, por aproximadamente 1.600m até encontrar a 

divisa do loteamento Residencial Colinas do Parahyba (incluído); - Daí, deflete à direita e 
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segue pela divisa do loteamento Residencial Colinas do Parahyba (incluído), por 

aproximadamente 1.170m até interceptar a Estrada Municipal Pedro Moacir de 

Almeida (SJC-020); - Deste ponto, deflete à esquerda e segue pela Estrada Municipal 

Pedro Moacir de Almeida (SJC-020) até o ponto de travessia do Ribeirão Butá (Divisa 

Intermunicipal com Caçapava), ponto de partida. 

REGIÃO NORTE – segmento 2: - Inicia-se no ponto de travessia da Rodovia Estadual SP-

50 sobre o Rio Buquira; Deste ponto segue pelo Leito do Rio Buquira sentido montante 

por aproximadamente 700m; Deste ponto segue por uma linha imaginária, sentido nordeste 

por aproximadamente 60m, até a Rodovia Estadual SP-50; Daí segue pela Rodovia 

Estadual SP-50, sentido São Paulo-Minas Gerais, por aproximadamente 140m; Deste ponto 

segue subindo até a cumeada, paralela a Rodovia Estadual SP-50 e que contorna o Bairro 

do Buquirinha, passando pelos pontos de cota 622m, 596m, 636m, 616m e 616m; Daí 

segue descendo esta cumeada por uma linha, sentido noroeste, até o Leito do Rio Buquira; 

Daí segue pelo Leito do Rio Buquira sentido montante por aproximadamente 300m até o 

ponto de travessia da Rodovia Estadual SP-50 sobre o Rio Buquira, ponto de partida 

REGIÃO SÃO FRANCISCO XAVIER: - Inicia no ponto de travessia da Estrada 

Municipal Ezequiel Alves Graciano (SJC 214) sobre o Ribeirão da Couves; - Deste ponto, 

segue sentido montante pelo Leito do Ribeirão das Couves, por aproximadamente 1.000m, 

até interceptar a curva de nível 780m; - Deste ponto, deflete à direita, e segue por uma 

linha reta sentido leste, por aproximadamente 200m, até encontrar o Leito do curso d´água 

sem denominação, afluente do Rio do Peixe; - Daí, segue sentido jusante pelo Leito do 

curso dá água sem denominação, por aproximadamente 240m, afluente da margem 

esquerda do Rio do Peixe, até interceptar a curva de nível 750m; - Deste ponto, deflete à 

esquerda e segue pela curva de nível 750m, por aproximadamente 820m, distante 380m do 

Leito do Rio do Peixe; - Deste ponto, segue por uma linha reta sentido leste, por 

aproximadamente 580m, até encontrar o Leito do curso d´água sem denominação, afluente 

do Rio do Peixe; - Deste ponto, segue sentido jusante pelo Leito do curso d´água sem 

denominação, afluente do Rio do Peixe, por aproximadamente 550m até sua foz no rio do 

Peixe; - Daí, segue sentido montante pelo Leito do Rio do Peixe, por aproximadamente 

980m; - Deste ponto, deflete à esquerda e segue subindo a vertente até o ponto de cota 
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783m distante cerca de 180m do Leito do Rio do Peixe; - Deste ponto, deflete à 

esquerda, e segue por uma linha reta, até encontrar o ponto de cota 776m, distante 

cerca de 300m do Leito do Rio do Peixe; - Deste ponto, deflete à direita, e segue por uma 

linha reta passando pelos pontos 812m e 767m até a intersecção da curva de nível 800m 

com a Estrada Municipal do Guaxindiba (SJC 411); - Deste ponto, deflete à direita e segue 

pela Estrada Municipal do Guaxindiba (SJC 411) por aproximadamente 470m até 

encontrar o ponto de travessia sobre o Leito do Rio do Peixe; Daí, segue sentido montante 

pelo Leito do Rio do Peixe, por aproximadamente 330m até a foz do Ribeirão das Couves 

no Rio do Peixe; Daí, segue sentido montante pelo Leito do Ribeirão das Couves até ponto 

de travessia da Estrada Municipal Ezequiel Alves Graciano (SJC 214) sobre o Ribeirão da 

Couves, ponto de partida. 

REGIÃO LESTE: Inicia-se no Rio Paraíba do Sul na foz do Rio da Divisa (Divisa 

Intermunicipal com Caçapava); Daí, segue pelo Leito do Rio da Divisa e pelo Leito do 

Córrego N. Sra. da Ajuda do Bom Retiro, sentido montante, passando pela Rodovia 

Presidente Dutra, até a Rodovia Carvalho Pinto (Divisa Intermunicipal com Caçapava); - 

Deste ponto, deflete à direita, e segue pela Rodovia Carvalho Pinto, até o Rio Alambari; - 

Daí, segue pelo Leito do Rio Alambari, sentido jusante, até a altura da antiga estrada de 

acesso à Fazenda Alambari; - Deste ponto, deflete à esquerda, e segue pelo Leito da antiga 

estrada de acesso à Fazenda Alambari, até interceptar a Linha de Alta Tensão da EPTE; - 

Deste ponto, deflete à direita, e segue pela Linha de Alta Tensão da EPTE, até interceptar a 

cerca de divisa da propriedade da Refinaria Henrique Lage (REVAP); - Deste ponto, 

deflete à esquerda, e segue pela cerca de divisa da propriedade da REVAP (incluída), até 

interceptar o Córrego do Cambuí; - Daí, segue pelo Leito do Córrego do Cambuí, sentido 

jusante, atravessando a Rodovia Presidente Dutra passando pelo entroncamento da Av. 

Juscelino Kubitschek com a Av. João Marson (excluindo a Vila Lúcia), até sua foz no Rio 

Paraíba do Sul; - Daí, segue pelo Leito do Rio Paraíba do Sul, sentido jusante, até 

encontrar a foz do Ribeirão da Divisa (Divisa Intermunicipal com Caçapava), ponto de 

partida. 

REGIÃO SUDESTE: Inicia-se no entroncamento da Rodovia Carvalho Pinto com a 

Rodovia dos Tamoios; - Deste ponto, segue pela Rodovia dos Tamoios, sentido Bairro - 
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Centro, até a altura da Rua Talim; - Daí, segue pela cerca de arame do CTA 

(incluído), passando pela Praça Mal. do Ar Eduardo Gomes, até o Viaduto da 

Rodovia Presidente Dutra; - Deste ponto, segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido 

São Paulo - Rio de Janeiro, até o Córrego do Cambuí; - Daí, segue pelo Leito do Córrego 

do Cambuí, sentido montante, até interceptar a cerca de divisa da propriedade da Refinaria 

Henrique Lage (REVAP); - Deste ponto, deflete à esquerda, e segue pela cerca de divisa da 

propriedade da REVAP (excluída), até interceptar a Linha de Alta Tensão da EPTE; - 

Deste ponto, deflete à direita, e segue pela Linha de Alta Tensão da EPTE, até interceptar a 

antiga estrada de acesso à Fazenda Alambari; - Deste ponto, deflete à esquerda, e segue 

pela antiga estrada de acesso à Fazenda Alambari, até encontrar o Rio Alambari; - Daí, 

segue pelo Leito do Rio Alambari, sentido montante, até a Rodovia Carvalho Pinto; - Deste 

ponto, deflete à direita, e segue pela Rodovia Carvalho Pinto, até seu entroncamento com a 

Rodovia dos Tamoios, ponto de partida. 

REGIÃO SUL: Inicia-se no entroncamento da Rodovia dos Tamoios com a Rodovia 

Carvalho Pinto; - Deste ponto, segue pela Rodovia Carvalho Pinto, sentido São Paulo, até 

o Rio Comprido; - Daí, segue pelo Leito do Rio Comprido, sentido jusante (Divisa 

Intermunicipal com Jacareí), até a Rodovia Presidente Dutra; - Deste ponto, segue pela 

Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo - Rio de Janeiro, até o viaduto sobre a Rua 

Paraibuna; - Deste ponto, deflete à direita, segue pela cerca de arame do CTA (excluído) 

passando pela Praça Mal. do Ar Eduardo Gomes, até a altura da Rua Talim; Daí, segue 

pela Rodovia dos Tamoios, sentido São José dos Campos - Litoral Norte, até o 

entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, ponto de partida. 

REGIÃO OESTE: Inicia-se na travessia da Rodovia Presidente Dutra sobre o Rio 

Comprido (Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Daí, segue pelo Leito do Rio Comprido 

(Divisa Intermunicipal com Jacareí), sentido jusante, até sua foz no Rio Paraíba do Sul; - 

Daí, segue pelo Leito do Rio Paraíba do Sul, sentido jusante, até a Cachoeira do Poço 

(Divisa Intermunicipal com Jacareí); - Deste ponto, segue pelo divisor de águas dos Rios 

Paraíba e Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí), até encontrar o Leito da Estrada de 

Ferro Central do Brasil – Ramal Parateí; - Deste ponto, deflete à direita e segue pelo Leito 

da Estrada de Ferro Central do Brasil - Ramal Parateí, por aproximadamente 6.050m, até o 
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ponto de maior proximidade com a Estrada Municipal SJC-247; - Deste ponto, 

deflete à esquerda e segue pela Estrada Municipal SJC-247, até a ponte sobre o Rio 

Jaguari; - Daí, segue pelo Leito do Rio Jaguari, sentido jusante, por aproximadamente 

2.900m, até sua foz no Rio Paraíba do Sul; - Deste ponto, segue pelo Leito do Rio Paraíba 

do Sul, sentido montante, até a ponte de acesso ao Loteamento Urbanova; - Daí, segue pelo 

Leito do Rio Paraíba do Sul, por aproximadamente 1.500m, até encontrar a divisa do 

Loteamento Chácara Serimbura, segue pela divisa do Loteamento Chácara Serimbura 

(excluído), até a rotatória de acesso do Loteamento Urbanova; - Deste ponto, segue pela 

Avenida Lineu de Moura, no sentido bairro-centro, até interceptar a curva de nível 555m; - 

Deste ponto, deflete à direita e segue pela curva de nível 555m por aproximadamente 

3.300m, até o ponto de maior proximidade com a Av. Jornalista Napoleão Monteiro; - 

Deste ponto, segue pela Avenida Jornalista Napoleão Monteiro, por aproximadamente 

1.300m, até a ponte sobre o Córrego do Vidoca; - Daí, segue pelo Leito do Córrego do 

Vidoca, sentido montante, até o viaduto da Rodovia  Presidente  Dutra; -  Deste  ponto, 

deflete  à  direita, e  segue  pela Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro - São 

Paulo, até o Rio Comprido (Divisa Intermunicipal com Jacareí), ponto de partida. 
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ANEXO 09 

DESCRIÇÃO DOS SETORES SOCIOECONÔMICOS 

SETOR 1A 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Estrada de Ferro Central do Brasil-Ramal Parateí com Divisor de Águas dos 

Rios Paraíba e Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí). 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Divisor de Águas dos Rios Paraíba e Jaguari (Divisa 

Intermunicipal com Jacareí) até a Foz do Ribeirão Pinheiros no Rio Jaguari – deste ponto 

segue, sentido montante, pelo Leito do Rio Jaguari, por aproximadamente 1.500m – deste 

ponto deflete a direita e segue por Linha Reta Imaginária até a Estrada Municipal Jaguari-

Jaguariuna SJC-070 – segue pela Estrada Municipal Jaguari-Jaguariuna SJC-070, na 

direção leste, até a Estrada Municipal SJC-247 – deflete a direita e segue pela Estrada 

Municipal SJC-247 até o ponto de maior proximidade com a Estrada de Ferro Central do 

Brasil-Ramal Parateí – deflete a direita e segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central do 

Brasil-Ramal Parateí até o Divisor de Águas dos Rios Paraíba e Jaguari, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 01 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Foz do Rio Jaguari no Rio Paraíba do Sul. 
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DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do ponto inicial na foz do Rio Jaguari no Rio Paraíba do Sul deflete a direita e segue 

pelo Leito do Rio Jaguari, por aproximadamente 2.900m, sentido montante, até a ponte 

localizada na Estrada Municipal SJC-247 – deflete a direita e segue pela Estrada 

Municipal SJC-247 até a Estrada Municipal Jaguari-Jaguariuna SJC-070 – deflete a 

direita e segue pela Estrada Municipal Jaguari-Jaguariuna SJC-070 até encontrar a 

travessia do Córrego do Caetê – deflete à esquerda e segue pelo Córrego do Caetê até a 

Estrada Municipal Juca de Carvalho - SJC-080 – deflete a esquerda e segue pela Estrada 

Municipal Juca de Carvalho SJC-080 por aproximadamente 600m – deflete a direita e 

segue em linha reta imaginária até a altura do final da Rua 22 do Loteamento Altos da 

Vila Paiva – deflete a esquerda e segue pela Divisa dos Loteamentos Altos da Vila 

Paiva e Residencial Mantiqueira (todos incluídos) – deflete a esquerda passando pelo 

ponto de cota 631 a oeste do loteamento Jardim Boa Vista até o ponto da Estrada do 

Sertãozinho SJC-149 mais próximo do Rio Buquira – deflete a direita e segue pela 

Estrada do Sertãozinho SJC-149 – Rua Maria Cândido Delgado – Praça São Marcos – 

Rua Maria Cândido Delgado – Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida SJC-020 

até Cerca de Divisa da Propriedade da Fazenda Igaçaba (exclusive) – deflete a direita e 

segue por esta Cerca até o Rio Paraíba – deflete a direita e segue pelo Leito do Rio 

Paraíba até a Foz do Rio Jaguari no ponto inicial. 

 

SETOR 02A 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Ramal Parateí da Estrada de Ferro Central do Brasil com o Rio Paraíba. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 
Do Ponto Inicial segue pelo Leito do Rio Paraíba, sentido jusante, por 

aproximadamente 2.700m até a Divisa de Área de Propriedade da Indústria Rhodia 

S/A – deste ponto deflete a direita e segue pela Divisa de Área de Propriedade da Indústria 

Rhodia S/A (exclusive) até interceptar a Rua Miguel Eras – deflete a direita e segue pela 

Rua Miguel Eras – Rua José Maria Monteiro – Prolongamento da Rua José Maria 

Monteiro até Ramal Parateí da Estrada de Ferro Central do Brasil – deflete a direita e segue 

pelo Ramal Paratei da Estrada de Ferro Central do Brasil até o Rio Paraíba, no Ponto 

Inicial. 

 

SETOR 02 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Divisa de Propriedade da Indústria Rhodia S/A com o Rio Paraíba. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Leito do Rio Paraíba, sentido jusante até a foz do Córrego 

Cambuí – Córrego Cambuí até o Ramal Principal da Estrada de Ferro Central do Brasil – 

deflete a direita e segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil até o Córrego 

Lavapés – deflete a direita e segue pelo Leito do Córrego Lavapés, sentido jusante, até a 

altura da Rua Belém no Loteamento Vila Terezinha (exclusive) – segue pelas Divisas deste 

Loteamento até interceptar o Ramal Principal da Estrada de Ferro Central do Brasil – 

deflete a direita e segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil até o 

Prolongamento da Rua José Maria Monteiro – deflete a direita e segue pelo Prolongamento 

da Rua José Maria Monteiro – Rua José Maria Monteiro – Rua Miguel Eras até Divisa de 

Área de Propriedade da Indústria Rhodia S/A – deflete a direita e segue pela Divisa de 

Área de Propriedade da Indústria Rhodia S/A (inclusive) até Rio Paraíba, no Ponto Inicial. 
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SETOR 03A 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Rio Paraíba com a Estrada de Ferro Central do Brasil-Ramal Parateí. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil-Ramal Parateí até 

interceptar a curva de nível 555m – deste ponto deflete à direita e segue pela curva de nível 

555m, deixando a esquerda a Vila São Paulo (exclusive) até o ponto mais próximo do 

viaduto sem denominação de acesso à Vila Abel – deste ponto deflete à esquerda e segue 

na direção do viaduto sem denominação por uma Linha Reta Imaginária de 

aproximadamente 140m até interceptar o Antigo Leito da Estrada de Ferro Central do 

Brasil – deste ponto deflete a direita e segue pelo Antigo Leito da Estrada de Ferro Central 

do Brasil por aproximadamente 3.500m até encontrar o viaduto de acesso ao Conjunto 

Habitacional Vale dos Pinheiros – deflete a direita e segue pela Rua Henrique Mudat, 

excluindo o Conjunto Habitacional Vale dos Pinheiros e o Loteamento Esplanada do Sol, 

por aproximadamente 1.100m – deste ponto segue pela Divisa do Loteamento Esplanada 

do Sol (exclusive), por aproximadamente 200m até o Rio Paraíba – deste ponto deflete a 

direita e segue pelo Leito do Rio Paraíba, sentido jusante, até a Estrada de Ferro Central do 

Brasil-Ramal Parateí, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 03 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 
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Encontro da Curva de Nível 555m que limita a Vila São Paulo (inclusive) com o 

Ramal Principal da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Leito do Ramal Principal da Estrada de Ferro Central do Brasil 

até a Divisa do Loteamento Vila Terezinha – deflete a esquerda e segue contornando a 

Divisa do Loteamento Vila Terezinha (inclusive) até a Rua Belém, junto ao Córrego 

Lavapés – daí segue pelo Leito do Córrego Lavapés, sentido montante, até o Ramal 

Principal da Estrada de Ferro Central do Brasil, deflete a esquerda e segue pelo Leito do 

Ramal Principal da Estrada de Ferro Central do Brasil até o Córrego Cambuí – Córrego 

Cambuí, sentido montante, até Avenida João Marson, deflete a direita e segue pela 

Avenida João Marson– Avenida Sebastião Gualberto até rotatória de acesso à Avenida 

Teotônio Vilela – deflete a esquerda e segue pelo canteiro central da Avenida Teotônio 

Vilela até Rua Turquia – Rua Turquia – Avenida Dr. Nelson Dávila – Rua Manoel Ricardo 

Júnior – Rua Paraibuna – Praça Cândido Dias Castejon – Rua Euclides Miragaia – Praça 

Rotary – Rua Luis Jacinto – Praça Gastão Vidigal – Praça Alexandre Diacov – Avenida 

Borba Gato – Rua Sem Nome – Prolongamento da Rua Sem Nome até o Antigo Leito da 

Estrada de Ferro Central do Brasil – deflete a direita e segue pelo Antigo Leito da Estrada 

de Ferro Central do Brasil até o viaduto sem denominação de acesso a Vila Abel 

(inclusive) – deste ponto deflete a esquerda e segue por linha reta imaginária 140m até 

interceptar a curva de nível 555m – deflete a direita e segue pela curva de nível 555m, 

incluindo a Vila São Paulo, até o Ramal Principal da Estrada de Ferro Central do Brasil, no 

Ponto Inicial. 

 

SETOR 04 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 
Encontro da Rotatória de Acesso à Avenida Teotônio Vilela com a Avenida Engº 

Sebastião Gualberto. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Avenida Engº Sebastião Gualberto até Córrego Cambuí – 

Córrego Cambuí – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio-São Paulo – Avenida Dr. Nelson 

Dávila – Rua Turquia – Canteiro Central da Avenida Teotônio Vilela até Rotatória de 

Acesso à Avenida Teotônio Vilela, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 05A 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Córrego Cambuí com Rio Paraíba 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Leito do Rio Paraíba sentido jusante até a foz do Córrego dos 

Veados – Córrego dos Veados até interceptar o Ramal Principal da Estrada de Ferro 

Central do Brasil – deflete a direita e segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central do 

Brasil até interceptar o Prolongamento da Rua Albertino de Almeida na Estrada para 

Fazenda Marson – deflete a direita e segue pela Estrada para Fazenda Marson até o Ramal 

Principal da Estrada de Ferro Central do Brasil – deflete a direita e segue pelo Leito da 

Estrada de Ferro Central do Brasil até o Córrego Cambuí – deflete a direita e segue pelo 

Leito do Córrego Cambuí até o Rio Paraíba, no Ponto Inicial. 
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SETOR 05 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Córrego Cambuí com o Ramal Principal da Estrada de Ferro Central do 

Brasil. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil até Estrada para 

Fazenda Marson – deflete a esquerda e segue pela Estrada para Fazenda Marson até 

interceptar o Prolongamento da Rua Albertino de Almeida no Ramal Principal da Estrada 

de Ferro Central do Brasil – deflete a direita e segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central 

do Brasil até Córrego dos Veados – deflete a direita e segue pelo Córrego dos Veados até a 

Rodovia Presidente Dutra – deflete a direita e segue pela Rodovia Presidente Dutra até 

Córrego Cambuí – deflete a direita e segue pelo Córrego Cambuí até o Ramal Principal da 

Estrada de Ferro Central do Brasil, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 06A 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Córrego dos Veados com Rio Paraíba. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Leito do Rio Paraíba sentido jusante até a foz do Rio da Divisa 

(Divisa Intermunicipal com Caçapava) – Rio da Divisa até interceptar o Ramal Principal 

da Estrada de Ferro Central do Brasil – deflete a direita e segue pelo Leito da Estrada de 
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Ferro Central do Brasil até Córrego dos Veados – deflete a direita e segue pelo 

Córrego dos Veados até o Rio Paraíba, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 06 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Córrego dos Veados com o Ramal Principal da Estrada de Ferro Central do 

Brasil. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil até Rio da Divisa 

(Divisa Intermunicipal com Caçapava) – deflete a direita e segue pelo Leito do Rio da 

Divisa até Rodovia Presidente Dutra – deflete a direita e segue pela Rodovia Presidente 

Dutra até Córrego dos Veados – deflete a direita e segue pelo Córrego dos Veados até o 

Ramal Principal da Estrada de Ferro Central do Brasil, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 07 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

 

Encontro do Rio Alambari com Rede de Alta Tensão 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 
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Do Ponto Inicial segue pela Rede de Alta Tensão até a Avenida Tancredo Neves – 

deflete a esquerda segue pela Avenida Tancredo Neves – Avenida Benedito Friggi – 

Rua dos Jasmins – Prolongamento da Rua dos Jasmins – Rodovia Presidente Dutra, sentido 

São Paulo-Rio, até a Estrada Municipal Joel de Paula SJC-250 – deflete a direita e segue 

pela Estrada Municipal Joel de Paula SJC-250 até Rede de Alta Tensão – Rede de Alta 

Tensão até Rio Pararangaba – Rio Pararangaba – Ribeirão Cajuru até Gasoduto da 

Refinaria Henrique Lages (REVAP) – deflete a direita e segue pelo Gasoduto da REVAP 

até Córrego Sem Nome – Córrego Sem Nome até Cerca de Divisa do Loteamento Pousada 

do Vale– segue por esta Cerca deixando a direita o Loteamento Pousada do Vale 

(inclusive) até a Estrada Municipal Antonio Frederico Ozanan SJC-379 junto a Cerca de 

Divisa da Propriedade Sítio Santo Antonio (exclusive) – deflete a direita e segue pela 

Estrada Municipal Antonio Frederico Ozanan SJC-379 até Estrada Municipal do Cajuru 

SJC-120 – Estrada Municipal do Cajuru SJC-120 até Divisa do Loteamento Campos de 

São José – deflete a esquerda e segue pela Divisa do Loteamento Campos de São José 

(inclusive) até Rio Alambari – deflete a esquerda e segue pelo Rio Alambari até Rede de 

Alta Tensão, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 08 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Córrego Cambuí com Rodovia Presidente Dutra. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo-Rio, até o 

Prolongamento da Rua dos Jasmins – Prolongamento da Rua dos Jasmins – Rua dos 

Jasmins – Avenida Benedito Friggi – Avenida Tancredo Neves – Rede de Alta Tensão – 

Córrego Alambari, até a Cerca de Divisa da Refinaria Henrique Lages (REVAP) – deflete 
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a direita segue pela Cerca de Divisa da (REVAP), atravessando o Córrego 

Campestre, até o Córrego Cambuí – Córrego Cambuí, até o Ponto Inicial. 

 

SETOR 09 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Avenida dos Astronautas com a Rodovia Presidente Dutra.  

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Rodovia Presidente Dutra até Córrego Cambuí – deflete a 

direita e segue pelo Leito do Córrego Cambuí até Cerca de Divisa da Refinaria Henrique 

Lages (REVAP) – deste ponto deflete a esquerda e segue pela Cerca de Divisa da REVAP 

(exclusive) até interceptar a Rede de Alta Tensão – deflete a direita e segue pela Rede de 

Alta Tensão até o Gasoduto da REVAP – deflete a direita e segue pelo Gasoduto da 

REVAP até Córrego Sem Nome – deflete a direita e segue pelo Córrego Sem Nome até o 

Córrego dos Putins – deflete a esquerda e segue pelo Córrego dos Putins até a Estrada 

Municipal Glaudistom P. de Oliveira SJC-362 – Estrada Municipal Glaudiston P. de 

Oliveira SJC-362 – Avenida dos Astronautas até o Ponto Inicial. 

 

SETOR 10 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Viaduto do CTA com a Rodovia Presidente Dutra. 
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DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo-Rio, até a 

Avenida dos Astronautas – Avenida dos Astronautas – Avenida Brigadeiro Faria Lima – 

Prolongamento da Avenida Faria Lima até Acesso à Rodovia dos Tamoios SP-099 – 

deflete a direita e segue pelo Acesso à Rodovia dos Tamoios até Rodovia dos Tamoios SP-

099 – Rodovia dos Tamoios SP-099 até Divisas do CTA – deflete a direita e segue pelas 

Divisas do CTA (inclusive) até Rua Paraibuna – Rua Paraibuna – Avenida Dr. Nelson 

Dávila até o Viaduto do CTA na Rodovia Presidente Dutra, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 11 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Estrada Municipal SJC-140 com a Estrada Municipal SJC-137. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Estrada Municipal SJC-137 até a Rodovia dos Tamoios SP-

099 – deflete a direita e segue pela Rodovia dos Tamoios SP-099 até Rodovia Carvalho 

Pinto – deflete a direita e segue pela Rodovia Carvalho Pinto até o Rio Comprido – deflete 

a direita e segue pelo Rio Comprido até a Fóz do Córrego Capitingal – deflete a direita e 

segue pelo Córrego Capitingal – Rua João Miacci – deflete a esquerda e segue pela Rua 

João Miacci até a Divisa do Conjunto Habitacional D. Pedro II – deflete a direita e segue 

pela Divisa do Conjunto Habitacional D. Pedro II (exclusive) até a Divisa do Conjunto 

Habitacional Primavera – segue pelas Divisas do Conjunto Habitacional Primavera e dos 

Loteamentos Del Rey, Jardim Portugal, Jardim Madureira, Jardim Estoril e Quinta das 

Flores (todos excluidos) até encontrar o Ribeirão Vidoca – deflete a direita e segue pelo 

Ribeirão Vidoca até Estrada Municipal SJC-140 – deflete a esquerda e segue pela Estrada 
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Municipal SJC-140 até sua confluência com a Estrada Municipal SJC-137, no Ponto 

Inicial. 

 

SETOR 12 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Rio Comprido com a Estrada Velha Rio-São Paulo SP-066 (Divisa 

Intermunicipal com Jacareí). 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Estrada Velha Rio-São Paulo SP-066 até a Estrada do 

Imperador – deflete a direita segue pela Estrada do Imperador – Rua Valter Dellú – Rua 

Edson P. Soares – Rua Sem Nome – Estrada do Capitingal até Divisa do Loteamento 

Bosque dos Ipês, deflete a direita e segue pela Divisa do Loteamento Bosque dos Ipês 

(exclusive) – Prolongamento da Divisa do Loteamento Bosque dos Ipês até o Córrego 

Senhorinha – deflete a direita e segue pelo Córrego Senhorinha – Prolongamento do 

Córrego Senhorinha – Rua Adilson José da Cruz até Divisa do Loteamento Bosque dos 

Eucaliptos – segue pelas Divisas dos Loteamentos Bosque dos Eucaliptos (exclusive) e D. 

Pedro II (inclusive) até Rua João Miacci – deflete a esquerda e segue pela Rua João Miacci 

até Córrego Capitingal – Córrego do Capitingal – Rio Comprido (Divisa Intermunicipal 

com Jacareí) até Rodovia SP-066, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 13 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 
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Encontro do Córrego Senhorinha com Prolongamento da Rua Estrela D’Alva 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Prolongamento da Rua Estrela D’Alva – Rua Estrela D’Alva – 

Avenida Iguape – Avenida Cidade Jardim até a Divisa do Loteamento Quinta das Flores – 

deflete a esquerda e segue pela Divisa do Loteamento Quinta das Flores (inclusive) até 

Ribeirão Vidoca – Ribeirão Vidoca até Divisa do Loteamento Quinta das Flores  – segue 

pelas Divisas dos Loteamentos Quinta das Flores, Jardim Estoril, Jardim Madureira, 

Jardim Portugal, Jardim Del Rey, Conjunto Habitacional Primavera, Bosque dos 

Eucaliptos (todos incluídos) e D. Pedro II (exclusive) – Rua Adilson José da Cruz – 

Prolongamento do Córrego Senhorinha – Córrego Senhorinha até Prolongamento da Rua 

Estrela D’Alva, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 14 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Córrego Senhorinha com a Rodovia Presidente Dutra. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo-Rio, até Ribeirão 

Vidoca – Ribeirão Vidoca até Divisa do Loteamento Quinta das Flores – deflete a direita e 

segue pela Divisa do Loteamento Quinta das Flores (exclusive) até Avenida Cidade Jardim 

– deflete a direita seguindo pela Avenida Cidade Jardim até Avenida Iguape – segue pela 

Avenida Iguape até Rua Estrela D’Alva – Prolongamento da Rua Estrela D’Alva até 
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Córrego Senhorinha – deflete a direita e segue pelo Córrego Senhorinha até a 

Rodovia Presidente Dutra, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 15 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Avenida João Batista de Souza Soares com Rodovia Presidente Dutra. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo-Rio, até Córrego 

Senhorinha – deflete a direita e segue pelo Córrego Senhorinha até a Divisa do Loteamento 

Bosque dos Ipês – deflete a direita e segue pela Divisa do Loteamento Bosque dos Ipês 

(inclusive) até Estrada do Capitingal – deflete a esquerda e segue pela Estrada do 

Capitingal até Rua Sem Nome – Rua Sem Nome – Rua Edson P. Soares – Rua Valter 

Dellú – Estrada do Imperador até a Estrada Velha Rio-São Paulo SP-066 – deflete a direita 

segue pela Estrada Velha Rio-São Paulo SP-066 – Avenida João Batista de Souza Soares 

até Rodovia Presidente Dutra, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 16 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Rio Comprido com a Rodovia Presidente Dutra (Divisa Intermunicipal com 

Jacareí). 
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DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo-Rio, até a 

Avenida João Batista de Souza Soares – deflete a direita segue pela Avenida João Batista 

de Souza Soares – Estrada Velha Rio-São Paulo SP-066 até o Rio Comprido – Rio 

Comprido (Divisa Intermunicipal com Jacareí) até a Rodovia Presidente Dutra no Ponto 

Inicial. 

 

SETOR 17A 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Rio Comprido com Rio Paraíba. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Leito do Rio Paraíba, sentido jusante, até Divisa do 

Loteamento Chácara Serimbura – segue pela Divisa do Loteamento Chácara Serimbura 

(excluido) até a rotatória de acesso ao Loteamento Urbanova – deste ponto segue pela 

Avenida Lineu de Moura, no sentido bairro–centro, até interceptar a curva de nível 555m – 

deste ponto deflete a direita e segue pela curva de nível 555m por aproximadamente 

3.300m até o ponto de maior proximidade com o Antigo Leito da Estrada de Ferro Central 

do Brasil – deste ponto segue por Linha Reta Imaginária até interceptar o Antigo Leito da 

Estrada de Ferro Central do Brasil – deflete a direita e segue pelo Antigo Leito da Estrada 

de Ferro Central do Brasil até o Córrego da Ressaca – deflete a esquerda e segue pelo 

Córrego da Ressaca até a Avenida Corifeu de Azevedo Marques – deflete a direita e segue 

pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques – Rua Antonio Frederico Ozanan – Rua Carlos 

Marcondes – Antigo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil até o Rio Comprido 
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(Divisa Intermunicipal com Jacareí) – segue pelo Leito do Rio Comprido até sua 

Foz, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 17 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Avenida Cassiano Ricardo com a Rodovia Presidente Dutra. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio-São Paulo, até o Rio 

Comprido (Divisa Intermunicipal com Jacareí) – deflete a direita e segue pelo Rio 

Comprido até o Antigo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil – deflete a direita e 

segue pelo Antigo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil até Rua Carlos Marcondes – 

Rua Antonio Frederico Ozanan – Avenida Corifeu de Azevedo Marques até o Córrego da 

Ressaca – Córrego da Ressaca – Antigo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil até o 

Córrego Limoeiro – deflete a direita e segue pelo Leito do Córrego Limoeiro até a Divisa 

do Loteamento Jardim Alvorada (inclusive) – segue por esta Divisa até Avenida Cassiano 

Ricardo – deflete a direita e segue pela Avenida Cassiano Ricardo até Rodovia Presidente 

Dutra, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 18 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Espigão Divisor das Águas dos Rios Paraíba e Jaguari (Divisa Intermunicipal 

com Jacareí) com a Estrada de Ferro Central do Brasil-Ramal Parateí. 
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DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil-Ramal Parateí, por 

aproximadamente 6.050m, até o ponto de maior proximidade com a Estrada Municipal 

SJC-247 – deste ponto deflete a esquerda e segue pela Estrada Municipal SJC-247 até a 

ponte sobre o Rio Jaguari – deste ponto segue pelo Leito do Rio Jaguari, sentido jusante, 

até sua foz no Rio Paraíba – deflete a direita e segue pelo Leito do Rio Paraíba até o 

Espigão Divisor das Águas dos Rios Paraíba e Jaguari (Divisa Intermunicipal com Jacareí) 

– deflete a direita e segue pelo Espigão até interceptar a Estrada de Ferro Central do Brasil-

Ramal Parateí, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 19 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do prolongamento da Avenida Jornalista Napoleão Monteiro com Ribeirão 

Vidoca. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Ribeirão Vidoca – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio-São 

Paulo – Avenida Cassiano Ricardo – deflete a esquerda e segue pela Divisa do Loteamento 

Jardim Alvorada, (exclusive) até o Córrego Limoeiro – Córrego Limoeiro até o Antigo 

Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil – deflete a direita e segue pelo Antigo Leito da 

Estrada de Ferro Central do Brasil até interceptar o Prolongamento da Rua Salim Felizardo 

– deflete a direita e segue por este prolongamento até a Avenida Jornalista Napoleão 

Monteiro – deflete a esquerda e segue pela Avenida Jornalista Napoleão Monteiro – 
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prolongamento da Avenida Jornalista Napoleão Monteiro até Ribeirão Vidoca, no 

Ponto Inicial. 

 

SETOR 20 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Rua Manoel Ricardo Júnior com a Avenida Dr. Nelson D’Avila 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Avenida Dr. Nelson D’Avila – Rodovia Presidente Dutra, 

sentido Rio-São Paulo – Ribeirão Vidoca – Rua Francisco Ricci – Avenida Heitor Vila 

Lobos – Rua Tomás Antonio Gonzaga – Rua José P. C. Filho – Rua José Bonifácio – 

Avenida Heitor Vila Lobos – Avenida 9 de Julho até Muro Divisório do Hospital Vicentina 

Aranha – deflete a esquerda e segue pelo Muro Divisório do Hospital Vicentina Aranha até 

Avenida São João – Avenida São João – Rua São Simão – Rua Santo Agostinho – Avenida 

São João – Praça Gastão Vidigal – Rua Luis Jacinto – Praça Rotary – Rua Euclides 

Miragaia – Praça Cândido Dias Castejon – Rua Paraibuna – Rua Manoel Ricardo Júnior 

até Avenida Dr. Nelson D’Avila, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 21 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Estrada Municipal Vereador Pedro David (SJC-150) com o Córrego Santa 

Bárbara 
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DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Inicia-se na ponte da Estrada Municipal Vereador Pedro David (SJC-150) sobre o Córrego 

Santa Bárbara; - Deste ponto, segue pelo Leito do Córrego Santa Bárbara até sua foz no 

Rio do Peixe; - Daí, segue sentido jusante pelo Leito do Rio do Peixe, por 

aproximadamente 350m até encontrar a foz do córrego sem denominação no Rio do Peixe; 

- Deste ponto, segue sentido montante, pelo Leito do córrego sem denominação por 

aproximadamente 560m; - Deste ponto, deflete à direita, e segue subindo a vertente até 

encontrar o ponto de cota 904m; - Deste ponto, segue sentido noroeste, por uma linha reta 

de aproximadamente 450m até encontrar o ponto de cota 807m, distante cerca de 490m do 

Leito do Rio do Peixe; - Deste ponto, segue sentido sudoeste, por uma linha reta de 

aproximadamente 1.050m até encontrar o ponto de cota 914m, distante cerca de 580m do 

Leito do Rio do Peixe; - Daí, segue no sentido sudoeste, por uma linha reta de 

aproximadamente 1.150m até encontrar o ponto de cota 924m, distante cerca de 450m do 

Leito do Rio do Peixe; - Deste ponto, deflete à direita, e segue descendo a vertente até 

encontrar o Leito do Rio do Peixe; - Daí, segue sentido montante pelo Leito do Rio do 

Peixe, por aproximadamente 320m, até a foz do curso dágua sem denominação, afluente da 

margem esquerda do Rio do Peixe; - Deste ponto, segue sentido montante pelo Leito do 

curso d´ água sem denominação, afluente da margem esquerda do Rio do Peixe´, por 

aproximadamente 400m até encontrar a curva de nível 850m; - Daí, deflete à direita e 

segue pela curva de nível 850m, por aproximadamente 2.730m até encontrar o Leito do 

curso d´água sem denominação, afluente da margem direita do Ribeirão das Couves; - 

Deste ponto, segue sentido jusante pelo Leito do curso d´água sem denominação, afluente 

da margem direita do Ribeirão das Couves até sua foz no Ribeirão das Couves; Deste 

ponto, segue sentido montante pelo Leito do Ribeirão das Couves, por aproximadamente 

130m, até interceptar a curva de nível 780m; - Deste ponto, deflete à direita, e segue por 

uma linha reta sentido leste, por aproximadamente 200m, até encontrar o Leito do curso 

d´água sem denominação, afluente do Rio do Peixe; - Daí, segue sentido jusante pelo Leito 

do curso dá água sem denominação, por aproximadamente 240m, afluente da margem 

esquerda do Rio do Peixe, até interceptar a curva de nível 750m; - Deste ponto, deflete à 

esquerda e segue pela curva de nível 750m, por aproximadamente 820m, distante 380m do 
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Leito do Rio do Peixe; - Deste ponto, segue por uma linha reta sentido leste, por 

aproximadamente 580m, até encontrar o Leito do curso d´água sem denominação, 

afluente do Rio do Peixe; -Deste ponto, deflete a direita e segue por uma linha reta de 

aproximadamente 380m até encontrar o ponto de cota 781m, distante cerca de 460m do 

Leito do Rio do Peixe; Deste ponto, segue no sentido leste, por uma linha reta de 

aproximadamente 400m até encontrar o ponto de cota 733m; - Deste ponto, segue no 

sentido leste, por uma linha reta perpendicular ao Leito do Córrego Santa Bárbara de 

aproximadamente 100m até encontrar o Leito do Córrego Santa Bárbara; Daí, segue 

sentido jusante pelo Leito do Córrego Santa Bárbara, até encontrar a ponte da Estrada 

Municipal Vereador Pedro David (SJC-150) sobre o Córrego Santa Bárbara, ponto de 

partida; 

 

SETOR 22 

Setor Especial que reúne as favelas e ocupações irregulares. 

 

SETOR 23 

Setor Especial que reúne os parcelamentos clandestinos ou assentamentos informais com 

características urbanas, localizados no Segmento Norte da Macrozona Rural. 

 

SETOR 23A 

Setor Especial que reúne os parcelamentos clandestinos ou assentamentos informais com 

características urbanas, localizados na APA III – Macrozona Rural. 
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SETOR 24 

Setor Especial que reúne os parcelamentos clandestinos ou assentamentos informais de 

especial interesse social, com características urbanas, localizados no Segmento Norte da 

Macrozona Rural. 

 

SETOR 25A 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Cerca de Divisa de Propriedade da Fazenda Igaçaba (inclusive) com Estrada 

Municipal Pedro Moacir de Almeida SJC-020. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida SJC-020 até a 

ponte sobre o Ribeirão Butá (Divisa Intermunicipal com Caçapava) – deflete a direita e 

segue pelo Leito do Ribeirão Butá até Rio Paraíba – Leito do Rio Paraíba até Cerca de 

Divisa de propriedade da Fazenda Igaçaba – segue por esta Cerca até Estrada Municipal 

Pedro Moacir de Almeida SJC-020, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 25 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Travessia da Estrada Municipal do Pingo d´Água (SJC 149) sobre o Córrego Rancho 

Alegre. 
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DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial na travessia da Estrada Municipal do Pingo d´Água (SJC 149) sobre o 

Córrego Pingo D´Água, segue sentido montante pelo Leito do Córrego Pingo D´Água até 

sua nascente mais setentrional; Deste ponto segue por uma linha reta sentido nordeste, 

subindo a vertente até encontrar o ponto de cota 656m, no Divisor de Águas dos Córregos 

Buerarema e Fazenda Monte Alegre; - Deste ponto, segue em linha reta por 

aproximadamente 1.440m, no sentido leste até encontrar a divisa do loteamento 

Residencial Espelho d´Água (excluído); – Daí segue no sentido oeste pela divisa do 

loteamento Residencial Espelho d´Água (excluído), por aproximadamente 900m; – Deste 

ponto, segue por uma linha reta sentido norte até encontrar o Leito do Córrego Fazenda 

Monte Alegre; - Deste ponto segue sentido montante pelo Leito do Córrego Fazenda 

Monte Alegre por aproximadamente 300m até a foz do primeiro curso d´água afluente da 

margem esquerda do Córrego Fazenda Monte Alegre; Daí, segue sentido montante pelo 

Leito do curso d´água afluente da margem esquerda do Córrego Fazenda Monte Alegre por 

aproximadamente 1.800m; - Daí segue subindo a vertente até encontrar o ponto de cota 

646m, no Divisor de Águas dos Córregos do Butá e Fazenda Monte Alegre; - Daí deflete à 

direita e segue pela cumeada passando pelos pontos de cota 622m, 632m e 630m, até 

encontrar o ponto de cota cota 609m, no Divisor de Águas do Córrego do Butá e das 

Vertentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; - Deste ponto, segue por uma linha 

reta, no sentido nordeste, por aproximadamente 1.600m até encontrar a divisa do 

loteamento Residencial Colinas do Parahyba (incluído); - Daí, deflete à direita e segue pela 

divisa do loteamento Residencial Colinas do Parahyba (incluído), por aproximadamente 

1.170m até interceptar a Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida (SJC-020); - Deste 

ponto, deflete à direita e segue pela Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida (SJC-

020) no sentido oeste, até Rua Maria Cândido Delgado – deflete a direita e segue pela Rua 

Maria Cândido Delgado – Praça São Marcos – Rua Maria Cândido Delgado – Praça Santa 

Efigênia – Rua Maria Cândido Delgado – Estrada Municipal do Pingo d´Água (SJC-149), 

até a travessia sobre o Córrego Pingo d´Água, no Ponto Inicial. 
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SETOR 26 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Antigo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil com o prolongamento da 

Rua Sem Nome. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pelo Prolongamento da Rua Sem Nome – Rua Sem Nome – 

Avenida Borba Gato – Praça Alexandre Diacov – Avenida São João até Rua Santo 

Agostinho – Rua Santo Agostinho – Rua São Simão – Avenida São João até Muro 

Divisório do Hospital Vicentina Aranha – deflete a esquerda e segue pelo Muro Divisório 

do Hospital Vicentina Aranha (exclusive) até Avenida Nove de Julho – Avenida Nove de 

Julho – Avenida Heitor Vila Lobos – Rua José Bonifácio – Rua José P. C. Filho – Rua 

Tomas Antonio Gonzaga – Avenida Heitor Vila Lobos – Rua Francisco Ricci – Ribeirão 

Vidoca  até a Ponte da Av. Jornalista Napoleão Monteiro – deflete a esquerda e segue pela 

Av. Jornalista Napoleão Monteiro, por aproximadamente 1300m, até o ponto de maior 

proximidade com a curva de nível 555m – deste ponto deflete a direita e segue por Linha 

Reta Imaginária até interceptar a curva de nível 555m –  deste ponto deflete a direita e 

segue pela curva de nível 555m, por aproximadamente 3.300m, até interceptar a Avenida 

Lineu de Moura – segue pela Avenida Lineu de Moura até a Rotatória de Acesso ao 

Loteamento Urbanova junto a Divisa do Loteamento Chácara Serimbura – deste ponto 

deflete a esquerda e segue pela Divisa do Loteamento Chácara Serimbura (inclusive) até o 

Rio Paraíba, deste ponto deflete a direita e segue pelo Leito do Rio Paraíba, sentido 

jusante, até a Divisa do Loteamento Esplanada do Sol – deflete a direita e segue pela 

Divisa do Loteamento Esplanada do Sol, por aproximadamente 200m, até a Rua Henrique 

Mudat – segue pela Rua Henrique Mudat até o Antigo Leito da Estrada de Ferro Central do 

Brasil – deflete a esquerda e segue pelo Antigo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil 

até o Prolongamento da Rua Sem Nome, no Ponto Inicial. 
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SETOR 27 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Estrada Municipal Joel de Paula SJC-250 com Rodovia Presidente Dutra. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo-Rio, até o 

Ribeirão da Divisa (Divisa Intermunicipal com Caçapava) – Ribeirão da Divisa, sentido 

montante, até Cerca de Divisa de Propriedade da Serveng Civilsan – deflete a direita e 

segue por esta Cerca até interceptar a Estrada Municipal Joel de Paula SJC-250 – deste 

ponto segue em Linha Imaginária a 50m do Loteamento Jardim São José (inclusive) e da 

Rua João Gomes da Silva até a Rua Laura Pereira Reis – deflete a direita e segue pela Rua 

Laura Pereira Reis até a Linha Reta Imaginária paralela a 50m da Rua Maximiano dos 

Santos – deflete a esquerda e segue por esta Linha Reta Imaginária até a Estrada Municipal 

Joaquim G. da Silva SJC-449 – deflete a esquerda e segue pela Estrada Municipal Joaquim 

G. da Silva SJC-449 até Ribeirão Pararangaba – deflete a esquerda e segue pelo Ribeirão 

Pararangaba, sentido montante, até o vértice 461, deflete a direita e segue em Linha Reta 

Imaginária a 50m da Rua dos Dentistas até a Avenida Tancredo Neves – deflete a esquerda 

e segue pela Avenida Tancredo Neves até Linha Reta Imaginária a 50m da Rua dos 

Topógrafos – deflete a direita e segue por esta Linha Reta Imaginária até a Rua José 

Castrioto – deflete a esquerda e segue pela Rua José Castrioto até Córrego Sem Nome – 

deflete a direita e segue pelo Córrego Sem Nome, sentido montante, até Rua Dona 

Vicentina – deflete a direita e segue pela Rua Dona Vicentina até Prolongamento do 

Córrego Sem Nome – deflete a esquerda e segue pelo Prolongamento do Córrego Sem 

Nome até Cerca de Divisa do Loteamento Pousada do Vale (exclusive) – deflete a direita e 

segue pela Cerca de Divisa do Loteamento Pousada do Vale até Prolongamento do 

Córrego Sem Nome – Prolongamento do Córrego Sem Nome – Córrego Sem Nome, 
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sentido jusante, até o Gasoduto da Refinaria Henrique Lages (REVAP) – deflete a 

esquerda e segue pelo Gasoduto da Refinaria Henrique Lages (REVAP) até o 

Ribeirão Cajuru – deflete a direita e segue pelo Ribeirão Cajuru, sentido jusante, até o 

Ribeirão Pararangaba – deflete a esquerda e segue pelo Ribeirão Pararangaba, sentido 

jusante, até Rede de Alta Tensão – deflete a direita e segue pela Rede de Alta Tensão até 

Estrada Municipal Joel de Paula SJC-250 – deflete a esquerda e segue pela Estrada 

Municipal Joel de Paula SJC-250 até Rodovia Presidente Dutra, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 28 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro do Ribeirão Vidoca com Rodovia Presidente Dutra. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo-Rio, até o 

Viaduto do CTA – deflete a direita e segue pela Avenida Dr. Nelson D’Avila até Rua 

Paraibuna – Rua Paraibuna até a Divisa do CTA – segue pelas Divisas do CTA (exclusive) 

até Rodovia dos Tamoios SP-099 – segue pela Rodovia dos Tamoios SP-099 até Estrada 

Municipal SJC-137 – deflete a direita e segue pela Estrada Municipal SJC-137 até Estrada 

Municipal SJC-140 – Estrada Municipal SJC-140 até Ribeirão Vidoca – Ribeirão Vidoca 

até Rodovia Presidente Dutra, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 29 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 
Encontro da Avenida Brigadeiro Faria Lima com Estrada Municipal Glaudiston P. 

de Oliveira SJC-362. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela Estrada Municipal Glaudiston P. de Oliveira SJC-362 até o 

Córrego dos Putins – Córrego dos Putins – Córrego Sem Nome até o Gasoduto da 

Refinaria Henrique Lages (REVAP) – deflete a esquerda e segue pelo Gasoduto da 

REVAP até Rede de Alta Tensão – deflete a direita e segue pela Rede de Alta Tensão até 

Antiga Estrada de Acesso à Fazenda Alambari – deflete a esquerda e segue por esta 

Estrada até o Rio Alambari – deflete a direita e segue pelo Rio Alambari até Rodovia 

Carvalho Pinto – deflete a direita e segue pela Rodovia Carvalho Pinto até Rodovia dos 

Tamoios SP-099 – deflete a direita e segue pela Rodovia dos Tamoios SP-099 até acesso 

para a Rodovia dos Tamoios – deflete a direita e segue por este acesso até o 

Prolongamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima – Prolongamento da Avenida Faria 

Lima – Avenida Faria Lima até Estrada Municipal Glaudiston P. de Oliveira SJC-362, no 

Ponto Inicial. 

 

SETOR 30 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Encontro da Cerca de Divisa de Propriedade da Serveng Civilsan com Ribeirão da Divisa 

(Divisa Intermunicipal com Caçapava). 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 
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Do Ponto Inicial segue pelo Leito do Ribeirão da Divisa (Divisa Intermunicipal com 

Caçapava), sentido montante, até a Rodovia Carvalho Pinto – deflete a direita e 

segue pela Rodovia Carvalho Pinto até o Espigão Divisor dos Ribeirões Pararangaba e 

Cajuru – deflete a direita e segue por este Espigão até a Estrada Antonio Frederico Ozanan 

SJC-379 – deflete a esquerda e segue pela Estrada Antonio Frederico Ozanan SJC-379 até 

Cerca de Divisa da Propriedade Sítio Santo Antonio (inclusive) – deflete a direita e segue 

por esta Cerca deixando a esquerda o Loteamento Pousada do Vale (exclusive) até o 

prolongamento do Córrego Sem Nome – deflete a direita e segue por este prolongamento 

até a Rua Dona Vicentina – Rua Dona Vicentina até o Córrego Sem Nome – deflete a 

esquerda e segue pelo Córrego Sem Nome até Rua José Castrioto – deflete a esquerda e 

segue pela Rua José Castrioto até Linha Reta Imaginária paralela a 50m da Rua dos 

Topógrafos – deflete a direita e segue por esta Linha Reta Imaginária até a Avenida 

Tancredo Neves – deflete a esquerda e segue pela Avenida Tancredo Neves até Linha Reta 

Imaginária paralela a 50m da Rua dos Dentistas – deflete a direita e segue por esta Linha 

Reta Imaginária até o vértice 461 junto ao Ribeirão Pararangaba – deflete a esquerda e 

segue pelo Ribeirão Pararangaba, sentido jusante, até a Estrada Municipal Joaquim G. da 

Silva SJC-449 – deflete a direita e segue pela Estrada Municipal Joaquim G. da Silva SJC-

449 até Linha Reta Imaginária paralela a 50m da Rua Maximiano dos Santos – deflete a 

direita e segue por esta Linha Reta Imaginária até a Rua Laura Pereira Reis – deflete a 

direita e segue pela Rua Laura Pereira Reis até Linha Imaginária paralela a 50m da Rua 

João Gomes da Silva – segue por esta Linha e pela Divisa do Loteamento Jardim São José 

(exclusive) até interceptar a Estrada Municipal Joel de Paula SJC-250 – deste ponto segue 

por Linha Reta Imaginária até Cerca de Divisa de Propriedade da Serveng Civilsan – deste 

ponto segue por esta Cerca até Ribeirão da Divisa, no Ponto Inicial. 

 

SETOR 31 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 
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Encontro da Rede de Alta Tensão com a cerca de divisa da Refinaria Henrique Lajes 

(REVAP). 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Do Ponto Inicial segue pela cerca de divisa da Refinaria Henrique Lajes (REVAP), 

atravessando o Córrego Campestre e seguindo pelo Rio Alambari, sentido jusante, até 

Divisa do Loteamento Campos de São José – deflete a direita e segue pela Divisa do 

Loteamento Campos de São José (exclusive) até Estrada Municipal do Cajuru SJC-120 – 

deflete a direita e segue pela Estrada Municipal do Cajuru SJC-120 até Estrada Municipal 

Antonio Frederico Ozanan SJC-379 – deflete a esquerda e segue pela Estrada Municipal 

Antonio Frederico Ozanan SJC-379 até Espigão Divisor das Águas dos Rios Pararangaba e 

Cajuru – deflete a direita e segue por este Espigão até Rodovia Carvalho Pinto – deflete a 

direita e segue pela Rodovia Carvalho Pinto até Rio Alambari – deflete a direita e segue 

pelo Rio Alambari, sentido montante, até Antiga Estrada de Acesso à Fazenda Alambari – 

deflete a esquerda e segue por esta Estrada até Rede de Alta Tensão – Rede de Alta Tensão 

até cerca de divisa da Refinaria Henrique Lajes (REVAP), no Ponto Inicial. 

 

SETOR 32 

PONTO INICIAL E PONTO FINAL 

Ponto de travessia da Rodovia Estadual SP-50 sobre o Rio Buquira. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Inicia-se no ponto de travessia da Rodovia Estadual SP-50 sobre o Rio Buquira; Deste 

ponto segue pelo Leito do Rio Buquira sentido montante por aproximadamente 700m; 
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Deste ponto segue por uma linha imaginária, sentido nordeste por aproximadamente 

60m, até a Rodovia Estadual SP-50; Daí segue pela Rodovia Estadual SP-50, 

sentido São Paulo-Minas Gerais, por aproximadamente 140m; Deste ponto segue subindo 

até a cumeada, paralela a Rodovia Estadual SP-50 e que contorna o Bairro do Buquirinha, 

passando pelos pontos de cota 622m, 596m, 636m, 616m e 616m; Daí segue descendo esta 

cumeada por uma linha, sentido noroeste, até o Leito do Rio Buquira; Daí segue pelo Leito 

do Rio Buquira sentido montante por aproximadamente 300m até o ponto de travessia da 

Rodovia Estadual SP-50 sobre o Rio Buquira, no ponto inicial. 
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ANEXO 12 
CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DOS LOTES NAS ZONAS DE USO 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES 
MÍNIMAS DO 

LOTE 
RECUOS MÍNIMOS (m) 

ZONA 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO GABARITO 

N° 
MÁX. 
PAV. 

ÁREA 
DO 

LOTE 
(m²) 

TESTADA 
(m) 

RECUO 
FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 
FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

R1 450,00 15,00 1,50 
ZR1 

RH1 
1,3 0,65 8,70 _ 

3.000,00 20,00 
5,00 1,50 

3,00 

R1 250,00 10,00 1,50 
ZR2 

RH1 
1,3 0,65 8,70 _ 

500,00 20,00 
5,00 1,50 

3,00 

R1 250,00 10,00 1,50 

RH1 500,00 

RH2 

8,70 _ 

2.000,00 
20,00 

5,00 1,50 
3,00 ZR3 

RV1 

1,3 0,65 

_ 08 1.000,00 15,00 10,00 5,00 (1) 5,00(1) 

R1 / CS 250,00 10,00 1,50 
ZUC1 

RH1 
1,3 0,65 8,70 _ 

500,00 20,00 
5,00 1,50 

3,00 

R1 / CS / 
CS1(3) 

250,00 10,00 1,50 

RH1 500,00 20,00 ZUC2 

I / AGI A 

1,3 0,65 8,70 _ 

250,00 10,00 

5,00 1,50 
3,00 

R1 / CS 200,00 8,00 _ 1,50 

RH1 500,00 

RH2 

8,70 _ 

2.000,00 
20,00 

5,00 
1,50 3,00 

RV1 _ 04 500,00 15,00 7,00 3,00(2) 3,00(2) 

CS1(3) 8,70 _ 250,00 10,00 5,00 1,50 1,50 

MCS _ 04 500,00 20,00 7,00 3,00(2) 3,00(2) 

ZUC3 

I / AGI A 

2,0 
 

0,65 

8,70 _ 250,00 10,00 5,00 1,50 3,00 

R1 / CS 200,00 8,00 _ 1,50 

RH1 500,00 

RH2 

8,70 _ 

2.000,00 
20,00 

5,00 
1,50 3,00 

RV1 500,00 

RV2/RV3 
_ 08 

1.000,00 
15,00 10,00 5,00(1) 5,00(1) 

CS1(3) 8,70 _ 250,00 10,00 5,00 1,50 1,50 

MCS _ 08 1.000,00 20,00 10,00 5,00(1) 5,00(1) 

ZUC4 

I / AGI A 

2,5 
 

0,65 

8,70 _ 250,00 10,00 5,00 1,50 3,00 



ANEXO 12 
CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DOS LOTES NAS ZONAS DE USO 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES 
MÍNIMAS DO 

LOTE 

RECUOS MÍNIMOS (m) 

ZONA 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

CA TO GABARITO 

N° 
MÁX. 
PAV. 

ÁREA 
DO 

LOTE 
(m²) 

TESTADA 
(m) 

RECUO 
FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 
FUNDOS 

ATÉ 2° 
PAV. 

R1 / CS / 

CS1(3) 
200,00 8,00 1,50 

RH1 500,00 

RH2 

8,70 _ 

5.000,00 

5,00 1,50 
3,00 

RV1 1.000,00 

RV2 / RV3 3.000,00 

MCS 

_ 15 

3.000,00 

20,00 

10,00 5,00 (1) 5,00 (1) 

ZUC5 

I / AGI A 

3,0 
 

0,65 

8,70 _ 200,00 8,00 5,00 1,50 3,00 

R1 / CS 200,00 8,00 _ 1,50 

RH1 / RH2 500,00 20,00 1,50 3,00 

CS1(3) /  
I / AGI A 

250,00 10,00 1,50 1,50 

CS2(3) / IB(3) 

8,70 _ 

250,00 10,00 

5,00 

1,50 3,00 

ZUC6 

MCS 

2,0 
 

0,65 

_ 04 500,00 20,00 7,00 3,00(2) 3,00(2) 

R1 / CS 200,00 8,00 _ 1,50 

RH2 
8,70 _ 

500,00 20,00 
5,00 

1,50 3,00 

RV1 _ 04 500,00 15,00 7,00 3,00(2) 3,00(2) 

CS1(3) /  
I / AGI A 

8,70 _ 250,00 10,00 5,00 1,50 1,50 

MCS _ 04 500,00 20,00 7,00 3,00(2) 3,00(2) 

ZUC7 

CS2 (3) / IB (3) 

2,0 
 

0,65 

8,70 _ 250,00 10,00 5,00 1,50 3,00 

R1 / CS 200,00 8,00 _ 1,50 

RH1 / RH2 
8,70 _ 

1.000,00 20,00 
5,00 

1,50 3,00 

RV1 500,00 15,00 

RV2 / RV3 
_ 08 

1.000,00 20,00 
10,00 5,00 (1) 5,00 (1) 

CS1(3) /  
I / AGI A 

8,70 _ 250,00 10,00 5,00 1,50 1,50 

MCS _ 08 1.000,00 20,00 10,00 5,00 (1) 5,00 (1) 

ZUC8 

CS2(3) / IB(3) 

2,5 
 

0,65 

8,70 _ 250,00 10,00 5,00 1,50 3,00 



ANEXO 12 
CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DOS LOTES NAS ZONAS DE USO 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES 
MÍNIMAS DO LOTE 

RECUOS MÍNIMOS (m) 

ZONA 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO GABARITO 

N° 
MÁX. 
PAV. 

ÁREA 

DO 
LOTE 
(m²) 

TESTADA 

(m) 

RECUO 

FRONTAL 

RECUO 

LATERAL 
ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 

FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

R1 / CS 200,00 8,00 _ _ 
CS1 / I / AGI A 
/ CS4-1(4) e CS4-

2(4) 

8,70 _ 
250,00 10,00 

_ 
1,50 1,50 ZC1 

MCS 

3,0 0,80 

_ 15 500,00 15,00 2,00 (5) 5,00 (1) 5,00 (1) 
R1 / CS 200,00 8,00 _ _ _ 

RH1 / RH2 
8,70 _ 

500,00 1,50 3,00 

RV1 500,00 

RV2 
_ 15 

1.000,00 

15,00 2,00 (5) 
5,00 (1) 5,00 (1) 

CS1(3) / I / AGI 
A 

8,70 _ 250,00 10,00 _ 1,50 1,50 

ZC2 

MCS 

3,0 0,80 

_ 15 500,00 15,00 2,00 (5) 5,00 (1) 5,00 (1) 

ZPA-1 

Atividades 
agrícolas, 
pecuária / 
florestal 

0,02 0,02 _ 01 20.000,00 50,00 10,00 10,00 10,00 

R1 / CS 450,00 15,00 1,50 1,50 
RH1 

1,0 0,50 
3.000,00 30,00 3,00 3,00 

CS4-1(4) /  
CS4-2(4) 

0,60 0,30 1.500,00 30,00 
5,00 

5,00 5,00 
ZPA-2 

CLUBE 
ASSOCIATIVO 

E 
RECREATIVO 

0,25 0,25 

8,70 _ 

20.000,00 30,00 10,00 10,00 10,00 

R1 0,50 0,30 3.000,00(6) 5,00 5,00 5,00 

ZCH 

CLUBE 

ASSOCIATIVO 
E 

RECREATIVO 
/ POUSADA 

0,25 0,25 
8,70 _ 

20.000,00 
30,00 

10,00 10,00 10,00 

CS / CS1 / CS2 /  
I / AGI A /  
I / AGI B 

250,00 10,00 _ 1,50 

CS3 900,00 20,00 1,50 1,50 
CS4-1(4) /  
CS4-2(4) 

25,00 _ 

250,00 10,00 

5,00 

1,50 1,50 

MCS 
(8)   

_ 08 900,00 20,00 10,00 5,00(1) 5,00(1) 

ZUD 

I / AGI C 

3,0 
 

0,80 

25,00 _ 300,00 10,00 5,00 1,50 1,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 12 
CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DOS LOTES NAS ZONAS DE USO 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES 
MÍNIMAS DO 

LOTE 
RECUOS MÍNIMOS (m) 

ZONA 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO GABARITO 

N° 
MÁX. 
PAV. 

ÁREA 
DO 

LOTE 
(m²) 

TESTADA 
(m) 

RECUO 
FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 
FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

I / AGI A / I / 
AGI B  

250,00 _ 

I / AGI C 300,00 
10,00 

1,50 
1,50 

I / AGI D 450,00 10,00 

5,00 

1,50 1,50 
ZI 

I / AGI E 

3,0 0,80 25,00 _ 

900,00 20,00 (7) (7) (7) 

CS / CS1 / CS2 
/ 

I / AGI A / I / 
AGI B  

250,00 10,00 _ 1,50 

CS3 900,00 20,00 1,50 3,00 

CS4-1(4) / 
 CS4-2(4) 

25,00 _ 

250,00 10,00 

5,00 

1,50 1,50 

MCS 
(8)   

_ _ 
 

900,00 
 

20,00 10,00 5,00(1) 5,00(1) 

I / AGI C 300,00 10,00 1,50 1,50 

I / AGI D 450,00 15,00 
5,00 

1,50 3,00 

ZUPI 

I / AGI E 

3,0 0,80 

25,00 _ 

900,00 20,00 (7) (7) (7) 

R1 / CS / CS1 200,00 8,00 _ 1,50 
ZESFX AGI-A / CS4-

1(4) 

1,3 0,65 8,70 _ 
250,00 10,00 

_ 
1,50 3,00 

ZQA 

As glebas situadas nesta zona de uso, deverão ser objeto de Plano de Ocupação Específica, através de loteamento, 
que deverá indicar os setores destinados ao uso residencial unifamiliar  e o residencial multifamiliar, os setores 
comerciais e de serviços compreendendo lotes que deverão absorver as atividades enquadradas na categoria CS. 
Os usos CS1, CS2, somente ocorrerão mediante análise técnica da SPU. 

ZUE Conforme artigos 144, 145, 146 e 147 

(1) - H/6 com mínimo de 5,00m. 
(2) - H/6 com mínimo de 3,00m. 
(3) - Análise de localização, conforme Art. 171 desta Lei. 
(4) - Conforme artigos 173, 174, 175 e inciso IV do artigo 187 desta Lei. 
(5) - Até 8,00m de altura poderá atender recuo de 2,00m frontal para incorporar a calçada, sendo proibida a edificação e 
instalação de qualquer barreira física, incluindo caixa padrão e portão. A partir de 8,00m deverá atender recuo frontal 
mínimo de 7,00m (sete metros) do alinhamento da calçada. 
(6) - Quando a declividade do terreno for até 30% a área de terreno permitida será de no mínimo 3.000,00m² para área de 
terreno com declividade superior a 30% a área mínima de terreno será de 5.000,00m². 
(7) - Análise caso a caso. 
(8)  Admitidos Campi Universitários - artigo 305 
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ANEXO 14-A 

CORREDOR UM - CR1 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE RECUOS MÍNIMOS (m) 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO 

GABARITO 
(m) 

N° 
MÁX. 

PAV. 
ÁREA DO LOTE 

(m²) 
TESTADA 

(m) 
RECUO 

FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 
FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

R1 / CS /  1,3 0,65 8,70 _ 
250,00 (*) / 
450,00 (**) 

10,00 (*) / 
15,00 (**) 

5,00 1,5 1,5 

(*) quando atravessa ou circunda as ZR-2 e ZR-3 

(**) quando atravessa ou circunda as ZR-1 

 

AVENIDA ANCHIETA 

RUA BENEDITO MARCONDES DOS SANTOS (BOSQUE DOS EUCALIPTOS) 

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 

RUA BRÁS CUBAS 

RUA DOS CAJUEIROS . 

RUA EMILIO MARELO 

RUA FERNÃO DIAS 

RUA LAGOA DA PRATA (BOSQUE DOS EUCALIPTOS) 

AVENIDA LÍVIO VENEZIANI (TRECHO DO LOTEAMENTO CHÁCARAS SÃO JOSÉ) 

RUA SEBASTIANA MONTEIRO (BOSQUE DOS EUCALIPTOS) 

RUA MANOEL BOSCO RIBEIRO (ATÉ A ESQUINA COM A RUA EMÍLIO MARELO) 

RUA SÃO JOÃO DEL REI (BOSQUE DOS EUCALIPTOS) 

AVENIDA SHISHIMA HIFUMI –  COM EXCEÇÃO DOS  IMÓVEIS DE  INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 4009990001.0000 E 29099900180000  
(FVE)) 
AVENIDA IRONMAN VICTOR GARRIDO 

 



 

ANEXO 14-B 

CORREDOR DOIS – CR2 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE RECUOS MÍNIMOS (m) 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO 

GABARITO 
(m) 

N° 
MÁX. 

PAV. 
ÁREA DO LOTE 

(m²) 
TESTADA 

(m) 
RECUO 

FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 
FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

R1 / CS / CS1 250,00 10,00 1,50 

RH1 
1,3 0,65 8,70 _ 

1.000,00 20,00 
5,00 1,50 

3,00 

AVENIDA CAMPOS ELÍSIOS. 

RUA MADRE PAULA DE SÃO JOSÉ 

AVENIDA ENGENHEIRO FRANCISCO PRESTES MAIA 

AVENIDA SÃO JOÃO (lado Esplanada) 
RUA NELSON CESAR DE OLIVEIRA LADO ÍMPAR  



ANEXO 14-C 

CORREDOR TRÊS - CR3 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE RECUOS MÍNIMOS (m) 
ATIVIDADES 

PERMITIDAS CA TO 
GABARITO 

(m) 

N° 
MÁX. 
PAV. 

ÁREA DO LOTE 

(m²) 

TESTADA 

(m) 

RECUO 

FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 
FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

R1 / CS / CS1 /  
I / AGI A 

250,00 10,00 1,50 

RH1 

8,70 _ 
500,00 

5,00 1,50 
3,00 

RV1 

MCS 

2,00 0,65 

_ 8 1.000,00 
20,00 

10,00 5,00 (1) 5,00 (1) 

(1) - H/6 com mínimo de 5,00m. 

AVENIDA CIDADE JARDIM (ENTRE AV. IGUAPE E PRAÇA DAS BANDEIRAS) 

AVENIDA DR. JOÃO BAPTISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 

RUA NELSON CESAR DE OLIVEIRA LADO PAR 6 ANDARES PARA AS ATIVIDADES RV1 e MCS 
 

 
ANEXO 14-D 

CORREDOR QUATRO - CR4 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE RECUOS MÍNIMOS (m) 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO 

GABARITO 
(m) 

N° 

MÁX. 
PAV. 

ÁREA 
DO 

LOTE 
(m²) 

TESTADA (m) 
RECUO 

FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 
FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

R1 / CS 250,00 10,00 _ 1,50 

RH1 
8,70 _ 

500,00 20,00 
5,00 

1,50 3,00 
RV1 _ 08 500,00 15,00 10,00 5,00(1) 5,00(1) 

CS1 / CS2(4) / 
I / AGI A / 

IB(4) 
8,70 _ 250,00 10,00 5,00 1,50 1,50 

MCS 

2,00 0,65 

_ 08 1.000,00 20,00 10,00 5,00(1) 5,00(1) 
(1) - H/6 com mínimo de 5,00m.   

(4) - Conforme artigos 173, 174, 175 e inciso IV do artigo 187 desta Lei. 

ESTRADA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA  RUA MAR DEL PLATA 

RUA APARECIDA MARIA CONSÍGLIO  ESTRADA MUNICIPAL PARA MARTINS GUIMARÃES 

AVENIDA ARTHUR ANTONIO DOS SANTOS (MORUMBI) ESTRADA DO MATO DENTRO 

AVENIDA BARBACENA AVENIDA NACIB SIMÃO 

AVENIDA BENEDITO BENTO (MORUMBI) AVENIDA OITO DE DEZEMBRO 

RUA BENEDITO CUBAS AVENIDA OURO FINO 

AVENIDA BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 
(MORUMBI) 

AVENIDA PARARANGABA 

AVENIDA CARLOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA ESTRADA RODOLFO SEBASTIÃO ALVARENGA 

AVENIDA CASSIOPÉIA 
AVENIDA PROFESSOR SEBASTIÃO PAULO DE TOLEDO PONTES , no trecho da Rua Waldomiro 
R. de Oliveira até Rua Albertino de Almeida 

AVENIDA ELIANE MARIA BARBIERI SOARES RUA TOTTONI 

AVENIDA ELISIO GALDINO SOBRINHO (MORUMBI) RUA TORATARO TAKITANI 

AVENIDA JOÃO CANDIDO LOPES NETO RUA UBIRAJARA RAIMUNDO DE SOUZA 

AVENIDA IGUAPE EXCETO LADO PAR,  GABARITO DE 
8,70M PARA TODAS AS ATIVIDADES 

RUA WALDEMAR TEIXEIRA 

RUA JOSÉ CASTRIOTO  



  

 
ANEXO 14-E 

CORREDOR CINCO - CR5 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE RECUOS MÍNIMOS (m) 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

CA TO 
GABARITO 

(m) 

N° 
MÁX. 
PAV. 

ÁREA 

DO 
LOTE 
(m²) 

TESTADA (m) 
RECUO 

FRONTAL 

RECUO 

LATERAL 
ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 

FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

CS _ 

CS1 / CS2(4)/  I 
/ AGI  A / I B 

CS4-1(4) 

15,00 _ 250,00 10,00 5,00 
1,50 

1,50 

MCS 

3,0 
 

0,65 

_ 08 (2) 1.000,00 20,00 10,00 5,00(1) 5,00(1) 
(1) - H/6 com mínimo de 5,00m. 
(2) - H/6 com mínimo de 3,00m. 
(4) - Conforme artigos 173, 174, 175 e inciso IV do artigo 
187 desta Lei 
 

AVENIDA GISELE MARTINS 

AVENIDA ANDROMEDA (DESDE A RUA IGUAPE 
ATÉ A PRAÇA DAS BANDEIRAS) AVENIDA GUADALUPE 

AVENIDA ADONIAS DA SILVA 

AVENIDA ANGELO BELMIRO PONTES 
AVENIDA ITABAIANA 

RUA ANTÔNIO GALVÃO JÚNIOR AVENIDA JOÃO RODOLFO CASTELLI (ATÉ O FINAL DO LOTEAMENTO 
VILA ADRIANA) 

AVENIDA BENEDICTO ALBINO TOMAZ AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK (exceto trecho CR6) 
AVENIDA BENEDITO FRIGGI AVENIDA MARIA DE LOURDES M. ASSIS 
AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO AVENIDA NOVE DE NOVEMBRO 
ESTRADA DO CAPITINGAL  AVENIDA PEDRO FRIGGI 
AVENIDA CIDADE JARDIM (ENTRE A PRAÇA 
DAS BANDEIRAS E AVENIDA SALINAS) AVENIDA PERSEU (DA AVENIDA ANDRÔMEDA ATÉ A AVENIDA URUPÊS) 

RUA JOÃO ADÃO AVENIDA SEBASTIÃO GUALBERTO 

AVENIDA DOS ASTRONAUTAS AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES (DA AVENIDA BENEDITO 
FRIGGI ATÉ A RUA 29 DE JUNHO) 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA AVENIDA URUPÊS 



ANEXO 14-F 

CORREDOR SEIS - CR6 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE RECUOS MÍNIMOS (m) 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO 

GABARITO 
(m) 

N° 
MÁX. 
PAV. 

ÁREA DO LOTE 
(m²) 

TESTADA 
(m) 

RECUO 
FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 
FUNDOS 

ATÉ 2° 
PAV. 

CS _ 
CS1 / CS2(4) /   
I / AGI  A / 

IB(4) 

CS4-1(4) 

15,00 _ 250,00 10,00 5,00 
1,50 

1,50 

MCS 

2,0 0,65 

 08 1.000,00 20,00 10,00 5,00(1) 5,00(1) 
(1) - H/6 com mínimo de 5,00m. 
(4) - Conforme artigos 173, 174, 175, 176 e inciso IV do artigo 187 desta Lei. 

O gabarito máximo de altura das edificações será de 8 (oito) pavimentos e/ou H (altura) até 25,00 m (vinte e cinco metros). A 
partir de 8,00m deverá atender recuo frontal mínimo de 7,00m (sete metros) do alinhamento da calçada. 
Será admitido o recuo frontal mínimo de 2,00 m (dois metros) até a altura de 8,00m, desde que destinado a alargamento da 
calçada, sendo vedada qualquer barreira física que impeça a livre circulação de pedestres, tais como caixa padrão e muros de 
divisa do lote. 
A partir de 8,00m (oito metros) de altura, a edificação deverá observar recuo frontal mínimo de 7,00m (sete metros) do 
alinhamento da calçada. 
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES (ENTRE A RUA DOS TOPÓGRAFOS E A RUA 29 DE JUNHO); 
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA (NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DOMINGOS MALDONADO 
CAMPOY ATÉ A CONFLUÊNCIA COM A) 
AVENIDA DOS ASTRONAUTAS (E DESTE PONTO ATÉ A RUA AVIÃO BANDEIRANTE); 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK (DESDE A RUA RODOLFO VENEZIANI RODRIGUES DE SOUZA ATÉ A RUA 
ABÍLIA MACHADO); 
AVENIDA ANDRÔMEDA (DESDE A AVENIDA DR SEBASTIÃO HENRIQUE DA CUNHA PONTES ATÉ A AVENIDA 
IGUAPE) 
SETORES COMERCIAIS CONSOLIDADOS DE SANTANA E JARDIM PAULISTA, CONSTANTES DO ANEXO 19. 
 

ANEXO 14-G 

CORREDOR SETE – CR7 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE RECUOS MÍNIMOS (m) 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO 

GABARITO 
(m) 

N° 
MÁX. 
PAV. 

ÁREA DO LOTE 
(m²) 

TESTADA 
(m) 

RECUO 
FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

ATÉ 2° 
PAV. 

RECUO 
FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

CS / CS1 CS4-
1 / CS4-2 / 

MCS 
 

3,0 0,65 15,00 3 3.000,00 50,00 10,00 5,00(1) 5,00(1) 

(1) - H/6 com mínimo de 5,00m. 

AVENIDA PROFESSOR ALFREDO FERNANDES DE ALMEIDA 
AVENIDA DR. EDUARDO CURY E SEU FUTURO PROLONGAMENTO A SER CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE COM 

O PROJETO DO ANEL VIÁRIO, SENTIDO NORTE. 
AVENIDA FLORESTAN FERNANDES 

AVENIDA DR. JORGE ZARUR 
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JÚNIOR ATÉ A RUA APORÉ 

AVENIDA SENADOR TEOTÔNIO VILELA 

 
 

 



ANEXO 14-H 

CORREDOR ORLA DO BANHADO – CR8 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE RECUOS MÍNIMOS (m) 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO 

GABARITO 
(m) 

N° 

MÁX. 
PAV. 

ÁREA DO LOTE 
(m²) 

TESTADA 
(m) 

RECUO 
FRONTAL 

RECUO 
LATERAL 

RECUO 
FUNDOS 
ATÉ 2° 
PAV. 

R1 / CS 1,3 0,50 _ _ 250,00 10,00 5,00 1,50 1,50 

Não poderão ter gabarito de altura superior ao nível das respectivas vias públicas defrontantes, incluindo neste caso as obras de caixa 
d'água, casa de máquinas, estacionamentos, platibandas, telhados e assemelhados.  

RUA ANA EUFRÁSIA 

RUA BERNARDO GRABOIS 

RUA BRAS CUBAS 

RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES (NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA IBATÊ E A RUA 
MATSUSTOCCO TAIRA) 

RUA IBATÉ 

RUA LUIZ JACINTO 

AVENIDA MADRE THEREZA 

RUA MANOEL BORBA GATO 

AVENIDA SÃO JOSÉ 

PRAÇA CANDIDA MARIA CESAR SAWAYA GIANA 
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ANEXO 15-A 

USO COMERCIAL, DE SERVIÇO E INSTITUCIONAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 

URBANO-AMBIENTAL BAIXO - CS1 

ATIVIDADE 
MEDIDA 

MITIGADORA 

Academia de ginástica, escola de dança e música, escola de natação a; j 

Bar noturno, choperia;  sem música a; b; f; g; i; j  

Buffet infantil (com horário de funcionamento até as 22h00min) a; b; f; g; i; j 

Casa de jogos (com horário de funcionamento até as 22h00min) a; b; f; i; j 

Central de Comutação Telefônica (sem a instalação de ERB) a; b; j 

licenciamento da 
ANATEL 

Cinema, teatro, museu, centro cultural a; b; j 

Clube esportivo e recreativo a; b; f; g; i; j 

Comércio de alimentação que utilize forno com combustível sólido (lenha; carvão 
etc), tais como churrascaria, pizzaria, padaria etc 

a; f; g; i; j 

Comércio de material de construção - areia, cimento, madeira, pedras e similares 
(sem as operações de corte, lixamento, polimento) 

a; f; i; j 

Concessionária e revenda de veículo a; c; d; e; f; h; i; j 

Conjunto de lojas (galeria, “boulevard”), shopping center, loja de departamento, 
centro comercial (AC > 1.000m2) 

a; b; f; g; i; j 

Dedetização, desinfecção, desratização, higienização, controle de pragas urbanas a; b; d; e; f; i; j 

Depósito atacadista (AC ≤ 1.000m²) a; b; f; i; j 

Escola de futebol e/ou aluguel de quadra esportiva (com horário de funcionamento 
até as 22 horas) 

a;f; j 

Escola  de ensino fundamental, médio, técnico, 30 grau, pré-vestibular e pós-
graduação 

a, b e j 

Fliperama, videogame (diversão eletrônica) a; b; j 

Lei 2.814/84; Lei 7.476/08 

Hospital, maternidade, pronto-socorro, ambulatório, hospital dia (24 horas com 
internação), casa de saúde, sanatório, instituição de pesquisa de doenças 

a; b; f; i; j; k 

Hotel a; b; f; i; j 

Lavagem e lubrificação de veículo, lava rápido a; b; d; e; f; i; j 

Oficina mecânica e elétrica de veículo (reparo mecânico e elétrico), de solda, 
retífica de motor, borracharia, reparo de pára-brisa com injeção de resina, 
conversão de motor à gás natural veicular, tapeçaria de auto 

a; b; c; d; e; f; i; j 

Posto de abastecimento de veículo em geral a; b; d; e; f; i; j; k 

Recarga e carga (envazamento) de extintor a; b; f; i; j 

Revenda de GLP com até 40 unidades (ou 520 KG) a; i; j 
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Rinque de patinação, boliche (com horário de funcionamento até as 22h00min) a; b; j 

Serviços de Logística (com 1.000m² < AT < 5.000m² ) a; b; f; i; j 

Supermercado, hipermercado, comércio atacadista (com AC ≥ 1.000m²) a; b; e; f; g; i; j 

Templo e local de culto em geral, atividade religiosa a; j 

Transportadora (somente com o uso de veículos utilitários) a; b; d; e; f; i; j 
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ANEXO 15-B 

USO COMERCIAL, DE SERVIÇO E INSTITUCIONAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA URBANO-

AMBIENTAL MÉDIO - CS2 

ATIVIDADE 
MEDIDA 

MITIGADORA 

Alojamento de animal doméstico, escola de adestramento, casa de animais vivos 
(aves) 

a; i; j 

Comércio de gases industriais e medicinais (cilindros) a; b; f; i; j; n 

Comércio de material de construção - areia, cimento, madeira, pedras e similares 
(com as operações de corte; lixamento; polimento) 

a; b; f; i; j 

Depósito atacadista (AC ≥1.000,00m²) a; b; e; f; i; j 

Depósito de banheiro químico portátil a; b; e; i; j; k 

Depósito de material e equipamento de empresa construtora, tira-entulho, depósito 
e aluguel de caçamba, aluguel de máquina e equipamento pesado, guarda de trator, 
guincho, máquina e equipamento agrícola e demais máquinas de grande porte 

a; b; c; d; e; f; i; j 

Depósito de material reciclável, ferro velho, comércio de sucata a; b; c; e; f; i; j 

Desentupidora, hidrojateamento, limpa-fossa a; b; d; e; f; i; j; k 

Ensacamento de carvão e venda a granel a; b; f; j 

Entreposto de carne com câmara frigorífica a; b; i; j 

Ginásio de esporte, estádio esportivo a; b; f; i; j 

Kartódromo, autódromo, velódromo, pista de corrida de veículos em geral, pista 
de MotoCross, kart in door 

a; b; f; i; j 

Lavanderia hospitalar, lavanderia industrial. 
a; b; e; f; i; j; k(no caso de 
queima de combustíveis 
sólidos ou líquidos) 

Loja e depósito de tinta, verniz, óleo, material lubrificante (AC >250,00m²) a; f; i; j 

Manutenção de arma a; b; c; f; i; j; l 

Oficina de funilaria, pintura, prestação de serviço de máquina e/ou de motor, 
prestação de serviço mecânico em caminhão, oficina de barco e lancha, oficina de 
blindagem de auto 

a; b; c; e; f; h; i; j 

Oficina de recondicionamento, recuperação de bateria 
a; b; c; e; f; i; j 

Lei 7.217/06 

Parque de diversão permanente; centro e/ou pavilhão de feira e/ou exposição a; b; f; i; j 

Recuperação de extintor de incêndio (desmontagem, jateamento com granalha de 
aço, lixamento, pintura por aspersão etc) 

a; b; c; f; h; i; j; k 

Revenda de GLP entre 40 e 120 unidades (ou até 1.560 KG) a; i; j 

Serviços de Logística (com AT > 5.000m² ) a; b; f; i; j 

Stand de tiro (em local fechado) a; b; f; i; j 

Transportadora de veículo de carga; empresa de mudança; garagem de veículo de 
carga (ônibus; caminhão) 

a; b; d; e; f; i; j 
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ANEXO 15-C 

USO COMERCIAL, DE SERVIÇO E INSTITUCIONAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA URBANO-

AMBIENTAL ALTO - CS3 

ATIVIDADE 
MEDIDA 

MITIGADORA 

Armazenamento de embalagem vazia de agrotóxico a; f; i; j; k 

(somente em ZUPI; ZUD) 

Aterro industrial, aterro sanitário, aterro para disposição de entulho, usina de 
reciclagem e/ou compostagem, incinerador para resíduo sólido. 

(I) 

(somente em ZUPI; ZUD) 

Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e engarrafadora de 
GLP 

(I) 

ZI da REVAP ou aquela 
localizada defronte a esta 
área ao longo da Estrada 
do Cajurú 

Depósito de arma e munição a; b; i; j; l 

(somente em ZUPI; ZUD) 

Depósito e comércio de produtos perigosos: químico, inflamável e explosivo (I) 

(somente em ZUPI; ZUD) 

Laboratório de ensaio destrutivo (com utilização de enxofre) a; b; f; i; j 

(somente em ZUPI; ZUD) 

Loja de Fogos de Artifício e de Estampido (no máx. 25 kg de pólvora de caça) (artigo 170) 

a; f; i; j; l 

(somente em ZUPI; ZUD) 

Revenda de GLP com mais de 120 unidades a; i; j 

(somente em ZUPI; ZUD) 

Stand de tiro (em local aberto) (I) 

a; b; f; i; j 

(somente em ZUPI; ZUD) 

Transportadora de derivados de petróleo, produto inflamável, explosivo, perigoso e de 
resíduo sólido urbano. 

(I) 

(somente em ZUPI; ZUD) 

USO COMERCIAL, DE SERVIÇO E INSTITUCIONAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA URBANO- 

AMBIENTAL SUJEITO A ANÁLISE ESPECÍFICA 

ATIVIDADE 
MEDIDA 

MITIGADORA 

Unidade de internação, treinamento e recuperação de menor infrator, cadeia e 
presídio. 

(I) 

Velório; necrotério; crematório e cemitério (I) 
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ANEXO 15-D 
 

USO COMERCIAL, DE SERVIÇO E INSTITUCIONAL GERADOR DE RUÍDO NOTURNO – CS4 

ATIVIDADE MEDIDA MITIGADORA 

INCÔMODO 1 

Bar noturno, choperia; karaokê, churrascaria, restaurante, pizzaria; com música a; b; f; g; i; j 

Buffet a; b; f; g; i; j 

Casa de jogos (com horário de funcionamento após às 22h00min) a; b;f; i; j 

INCÔMODO 2 

Boate, danceteria; salão de festas e/ou de bailes, casa de shows, casa noturna, forró; 
casa de eventos e/ou espetáculos 

a; b; f; g; i; j 

Centro de tradições a; b; f; g; i; j 

Escola de futebol e/ou aluguel de quadra esportiva (com horário de funcionamento 
após as 22h00min) 

a;f; j 

Rinque de patinação, boliche (com horário de funcionamento após as 22h00min)  

Quadra de escola de samba e congêneres a; b; f; i; j 

 

LEGENDA: 

AC = Área Construída 

AT = Área de Terreno 

(I) Sujeito as diretrizes e/ou parâmetros específicos dos órgãos competentes municipais de planejamento urbano, meio 
ambiente e de transportes/ sistema viário. 
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ANEXO 15-E 

MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS URBANO-AMBIENTAL 

NEGATIVOS E/OU ADVERSOS 

a) O nível de ruído emitido pela atividade deverá atender aos padrões estabelecidos pela norma 
NBR 10.151 - "Avaliação do Ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade", 
da ABNT; conforme a Resolução CONAMA nº 01, de 08 de Março de 1990, retificada em 
16/08/90 e/ou suas posteriores alterações. No caso de emissão de ruído, fora do limite da 
propriedade, deverá ser implantado o isolamento acústico no estabelecimento; obedecidas as 
normas legais de construção, iluminação e ventilação do Município. 

b) Na hipótese de equipamento que produza “choque” ou vibração, este deverá ser assentado 
em base própria, adequada e antivibratória, a fim de evitar incômodo à vizinhança. 

c) Na hipótese de operação de solda, esta deverá ser realizada em local adequado, a fim de 
impedir que o luzimento provocado por tal atividade afete os setores vizinhos. 

d) As operações de lavagem e pulverização de veículo deverão ser realizadas em 
compartimento fechado. 

e) O despejo de óleo, graxa e gordura, deverá passar por sistema de retenção e atender aos 
padrões legais, antes de serem lançados em rede pública ou corpo d’água. 

f) A atividade não poderá emitir material particulado, fora dos padrões legais. 

g) No caso de forno ou fogão à lenha, estes deverão ser providos de sistema de “Cata-fuligem” 
(nas chaminés); de forma a evitar a emissão de poluente atmosférico na vizinhança; 

h) A operação de cobertura de superfície realizada por aspersão, tal como pintura a revólver 
e/ou compressor, deverá realizar-se em compartimento próprio provido de sistema de 
ventilação local exaustora e de equipamento eficiente para a retenção de material particulado 
(“Cabine de pintura”). 

i) Fica proibida a emissão de substância odorífera, fora dos padrões legais.  

j) Os resíduos sólidos gerados pela atividade deverão ter destino adequado, sendo vedado 
dispô-los a céu aberto ou incinerá-los. 

k) A atividade deverá ser licenciada pelo órgão estadual de saneamento ambiental (CETESB). 

l)  Autorização por parte do órgão competente do Ministério da Defesa. 
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ANEXO 16A 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DO USO INDUSTRIAL E/OU 
AGROINDUSTRIAL 

DEFINIÇÃO DOS NÍVEIS, CONFORME O RISCO AMBIENTAL 

 

Ficam estabelecidos os seguintes níveis, conforme o grau de risco ambiental, considerando os 
parâmetros de periculosidade; nocividade e de incomodidade do uso industrial e/ou agro-industrial 
e de outra fonte de poluição: 

 

Nível IA: Sem risco ambiental. É o estabelecimento que apresenta grau de periculosidade, 
nocividade e de incomodidade virtualmente ausente.  

 

Nível IB: Virtualmente sem risco ambiental. É o estabelecimento que apresenta grau de 
periculosidade e de nocividade virtualmente ausente e grau de incomodidade baixo. 

 

Nível IC: Risco ambiental leve. É o estabelecimento que apresenta grau de periculosidade 
virtualmente ausente, grau de nocividade baixo e grau de incomodidade médio. 

 

Nível ID: Risco ambiental moderado. É o estabelecimento que apresenta grau de periculosidade 
baixo, grau de nocividade médio e grau de incomodidade elevado. 

 

Nível IE: Risco ambiental médio-alto. É o estabelecimento que apresenta grau de periculosidade 
médio e grau de nocividade e de incomodidade elevado. 

 

Nível IF: Risco ambiental alto. É o estabelecimento que apresenta grau de periculosidade, de 
nocividade e de incomodidade elevado. Enquadra-se o estabelecimento de grande impacto 
ambiental ou de extrema periculosidade, tal como pólo petroquímico, carboquímico e 
cloroquímico, usina nuclear, etc. 
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ANEXO 16B 

CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DE USO DE ACORDO COM O ARTIGO 

171 DESTA LEI COMPLEMENTAR, SEGUNDO PARÂMETROS AMBIENTAIS 

 

NÍVEL 

 
PARÂMETROS 

IA IB IC ID IE 

(A) Pot. Poluidor da 
Atmosfera-Proc. 
Combustão (PPC) 

Não utiliza 
combustível 

Baixo Médio baixo Médio Médio alto 

(B) Pot. Poluidor da 
Atmosfera-Mat. 
Particulado (PP) 

Desprezível Desprezível Baixo Médio Alto 

(C) Gases, Vapores, 
Odores 

Desprezível 
(C1) 

Desprezível (C2) Pode 
eventualmente 
produzir 
(intermitente) 

Produz Produz 

(D) Ruídos Desprezível 
(D1) 

Produz Produz Produz Produz 

(E) Vibrações Não produz Não produz Sensíveis, no 
máximo nos 
limites do lote 

Sensíveis, no 
máximo nos 
limites do lote 

Sensíveis, no 
máximo nos 
limites do lote 

(F) Efluentes líquidos 
industriais 

Não produz Produz (F1) Produz Produz Produz 

(G) Resíduos Sólidos Classe II – B Classe II – B Classe II – A Classe I (até 01 
ton/mês) 

Classe I 

(H) Grau de 
Periculosidade 

Virt. Ausente Virt. Ausente Virt. Ausente Baixo Médio 

(H) Grau de 
Nocividade 

Virt. Ausente Virt. Ausente Baixo Médio Elevado 

(H) Grau de 
Incomodidade 

Virt. Ausente Baixo Médio Elevado Elevado 
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ANEXO 16C 

CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DE USO DE ACORDO COM O 

ARTIGO 171 DESTA LEI COMPLEMENTAR, SEGUNDO PARÂMETROS 

AMBIENTAIS 

(A): PPC: Potencial Poluidor da Atmosfera – Processos de Combustão. Calculado conforme Método I; 

(B): PP - Potencial Poluidor da Atmosfera - Material particulado. Calculado conforme Método II, desenvolvido 
pela CETESB para integrar a proposta de regulamentação da Lei Estadual n° 5.597/87. 

(C): Obedecidas às exigências legais 

 (C1):Não admitido às operações de pintura realizadas por aspersão. 

 (C2):Admitido somente àqueles oriundos de processos de pintura de superfícies, realizadas com baixa 
freqüência, atendidas as exigências legais. 

(D): Obedecidas às exigências legais. Adota-se como norma básica a NBR 10151 Jun/2000 ou outras que vier a 
substituí-la ou sucedê-la. 

 (D1):Potência elétrica instalada máx. = 20 CV; 

 Potência elétrica máx. por equipamento = 5,0 CV; 

 Sistema de ar comprimido com potência total máx. = 3,5 CV; 

 Não admitido o corte de metais, somente se feito manualmente ou utilizar serra horizontal alternativa. 

 As indústrias localizadas em Zonas Industriais (ZI; ZUPI e ZUD), terão estes parâmetros menos 
restritivos. 

(E): Obedecidas às exigências legais. 

(F): Obedecidas às exigências legais. 

 (F1): Os efluentes líquidos industriais devem ser compatíveis com o lançamento em rede coletora de 
esgotos, admitido no máximo, tratamento preliminar (tais como a remoção de sólidos grosseiros, de gorduras, 
de areia). 

(G): Conforme NBR 10.004 - Resíduos Sólidos - Classificação - ABNT. 

(H): Conforme Lei Estadual  nº 5.597, de 06/02/1987: 

 Periculosidade: 

 Grau Elevado: com riscos de desastres ecológicos ou grandes impactos ambientais sobre uma região; 

 Grau Médio: provocando grandes efeitos não minimizáveis , mesmo depois da aplicação dos métodos 
adequados de controle e tratamento de efluentes; 

 Baixo Grau: produzindo efeitos minimizáveis pela aplicação de métodos adequados de controle e 
tratamento de efluentes. 

 Nocividade: 

 Grau Elevado: pela vibração e ruídos fora dos limites do estabelecimento; 

 Grau Médio: em razão da exalação de odores e material particulado; 

 Baixo Grau: em razão dos efluentes hídricos e atmosféricos. 

 Incomodidade: 

 Grau Elevado: em razão do grande porte, em função do qual resulta intensa movimentação de pessoal 
e tráfego; 
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 Grau Médio: apresenta movimentação tolerável de pessoal e tráfego, bem como níveis 
toleráveis de efluentes e ruídos; 

 Baixo Grau: com efeitos inócuos independentemente do porte, compatíveis com outros usos urbanos. 
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ANEXO 16-D 

MÉTODO I 

MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR DA ATMOSFERA À  

PARTIR DE PROCESSOS DE COMBUSTÃO: 

PPC  =  ESO2   +   EMP 

                                                             365           240 

onde:  

PPC ; potencial poluidor da atmosfera, a partir de processos de combustão; 

ESO2: estimativa da emissão para o dióxido de enxofre, a partir de processos de combustão (kg/dia); 

EMP: estimativa da emissão para o material particulado, a partir de processos de combustão (kg/dia). 

Para determinação da estimativa de emissão para o dióxido de enxofre e material particulado de uma 
atividade poluidora, deve-se adotar o seguinte procedimento; 

a) estimar a emissão de cada fonte de combustão que constituir a atividade poluidora, utilizando-se para 
tanto os fatores de emissão constantes no CAPITULO 1 “Compilation of Air Pollutant  Emission  
Factors”, quarta edição, publicação da USEPA (AP-42); 

b) a estimativa acima não deve considerar a adição de sistemas de controle na fonte considerada; 

c) através do somatório das emissões de cada fonte, determinada conforme o ítem “a”, determina-se as 
estimativas de emissão (ESO2 e EMP) para entrada na fórmula de PPC. 

 

TABELA 

FAIXA PPC 

Ppc < 0,3 Baixo 

0,3 < Ppc < 1 Médio-baixo 

1 < Ppc  < 3 Médio 

3 < Ppc < 6 Médio-alto 

Ppc > 6 Alto 
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ANEXO 16-E 

MÉTODO II 

MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR DA ATMOSFERA (*) 

 

O Potencial Poluidor (PP) aqui referido, é baseado na Estimativa de Emissão (E) para Material 

Particulado inerte: 

 

POTENCIAL 
POLUIDOR 

ESTIMATIVA DE 
EMISSÃO 

Alto E > 0,7t/dia 

Médio 0,2t/dia <  E <  0,7t/dia 

Baixo E < 0,2t/dia 

(*) Método desenvolvido pela CETESB para integrar a proposta de regulamentação da Lei 

Estadual n° 5.597/87. 

 

Para determinação da Estimativa de Emissão (E) de uma atividade poluidora, deve-se seguir o 

seguinte procedimento: 

1. Estimar a emissão de cada fonte que constituir a atividade poluidora utilizando-se para tanto dos 
fatores de emissão publicados pela CETESB ou, em sua falta, dos fatores de emissão constantes no 
“Compilation of Air Pollutant Emission Factors”, quarta edição, publicação USEPA (AP-42); 

2. A estimativa acima não deve considerar a adição de sistemas de controle na fonte considerada; 

3. Através da somatória das emissões de cada fonte, determinada conforme o item 1, determina-se a 
Estimativa de Emissão (E) para a entrada na tabela anterior. 
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ANEXO 16-F 

FORMULÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - FCEI 1/2 

CLASSIFICAÇÃOINDUSTRIAL (Campo a ser preenchido pelo órgão municipal de meio ambiente) 

1. INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

Identificação 

Nome/Razão Social 
Logradouro Número Complemento 
Bairro Município CEP 
Telefone Fax CNPJ 
Atividade Principal 
Área 

Terreno (m²) Construída (m²) 
Atividades ao Ar Livre (m²) Equipamentos (m²) 
Lavra (ha) 
Contato 

Responsável Telefone/Fax 
Assinatura RG 

 

2. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PARA A QUEIMA 

Líquidos 

Tipo de Combustível 
Teor de 
Enxofre 

(%) 

Quantidade diária 
consumida  
(ton ou m³) 

   
   Óleo combustível 
   

Álcool   

Outros (especificar)   
Sólidos 

Quantidade diária consumida 
Tipo 

ton m³ 
Lenha   

Mineral   
Carvão 

Vegetal   
Bagaço de Cana   
Cavaco   
Outros (especificar)   

Gasosos 

Quantidade diária consumida 
Tipo 

Ton m³ 
Gás natural   
Gás nafta   
GLP   
Gás de refinaria   
Propano   
Outros (especificar)   

 
3 - RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS OU CLASSE 1  (NBR 10.004 – ABNT) 

Tipo de Resíduo 
Quantidade mensal gerada  (KG 

ou T/mês) 
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                                        ANEXO 17 
 

 

 

LOTE LOTE LOTE LOTE 

RUA RUA 

LOTE LOTE LOTE LOTE 

RUA RUA RUA RUA 

RUA RUA RAIO RECUO 

oc 
o 

:3 :3 :3 @ 
oc oc oc oc oc 

o 
ü 

RUA RUA CORREDOR RUA 

PARA a:=:. 60° PARA a:=:. 60° 
RUA 

LOTE 

RUA RUA RUA 

LOTE LOTE 

LOTE LOTE LOTE LOTE 

:3 :3 
oc oc 

RUA RUA RUA RUA 

LOTE LOTE 
PARA a < 60' 

RAIO RECUO 
PARA a< 60' 

,co~ LOTE 

L 

LOTE 

E 

R 

RUA RUA RUA RUA 

LOTE LOTE LOTE 

:3 :3 
LOTE LOTE LOTE 

oc 
LOTE 

oc 

RUA RUA RUA RUA 

OBS: 

R- RECUO MÍNIMO DE FRENTE = O,OOm ou 5,00m 

L- RECUO MÍNIMO LATERAL = O,OOm ou 1 ,50m ou 3,00m 
F- RECUO MÍNIMO DE FUNDOS= O,OOm ou 1 ,50m ou 3,00m 

R2- RECUO SECUNDÁRIO MÍNIMO = O,OOm ou 2,50m 



 

ANEXO 18 

RECUO FRONTAL ESPECIAL DE VIAS 

ITEM VIA ALARGAMENTO 
LARGURA 

EXISTENTE 
(m) 

LARGURA 
FINAL (m) 

RECUO 
ESPECIAL (m) 

REGIÃO BAIRRO 

01 Rua Alziro Lebrão (até a Estrada da 
Vargem Grande) 

Lado Rio Paraíba 11,90 a 14,50 28,00 13,50 a 16,10 Norte Jardim Maritéia 

02 Rua Aparecida Maria Consiglio 
(entre a Avenida Presidente 
Tancredo Neves até a Rua Giovanni 
Batista Capellotto) 

Lado do Residencial Dom 
Bosco 

9,00 a 20,00 26,00 6,00 a 17,00 Leste Jardim Nova 
Michigan 

03 Aparecida Maria Consiglio (entre a 
Rua Giovanni Batista Capellotto até 
a Avenida 4 de Março) 

Lado do Jardim Cerejeiras 9,00 a 20,00 26,00 6,00 a 17,00 Leste Jardim Nova 
Michigan 

04 Rua Aporé Lado do CTA (vazio) 11,80 a 13,40 21,00 7,60 a 9,20 Sul Vila São Bento 
05 Rua Audemo Veneziani Ambos os lados (*) 13,70 a 16,40 21,00 2,30 a 3,65 Norte Vila Nossa 

Senhora das 
Graças 

06 Rua Bacabal (entre o Viaduto 
Kanebo e a Rua Candeias) - eixo 
Estrada Velha Rio São Paulo 

Lado direito do tráfego 
(diferença a partir do eixo 
da expressa) 

30,00 a 44,00 44,00 7,00 Sul Parque Industrial 

07 Avenida Barbacena Ambos os lados (*) 20,00m 26,00 3,00 Leste Vila Industrial 
08 Rua Benedito Cubas (entre a Rua 

Tottoni e a Rua Benedita Cantinho 
de Moura) 

Lado Jardim Rosário 12,20m 24,00 11,80 Sul Jardim Morumbi 

09 Rua Carlos Marcondes Ambos os lados (*) 14,20 a 15,80 21,00 2,60 a 3,40 Oeste Limoeiro 
10 Rua Carlos Nunes de Paula Lado impar (alinhamento 

com a R. José Ribeiro 
Bastos) 

11,90 32,00 20,10 Sul Jardim Colonial 

11 Avenida Cassiano Ricardo Ambos os lados (*) 19,50 a 22,10 26,00 1,95 a 3,25 Oeste Jardim das 
Indústrias 

12 Rua Candeias (entre Viaduto Kanebo 
e Rua Candeias) - eixo Estrada Velha 
Rio-São Paulo 

Lado direito do tráfego 
(diferença a partir do eixo 
da expressa) 

30,00 a 44,00 44,00 7,00 Sul Vale do Sol 

13 Rua Ceci Lado par (Jardim São 
José) 

13,60 a 14,70 19,00 4,30 a 5,40 Central Jardim São José 

14 Rua Coronel Morais Lado impar 13,20 a 14,30 19,00 4,70 a 5,80 Central Jardim 
Matarazzo 

15 Avenida dos Cegonheiros (lado do 
loteamento Vila Patrícia) 

Lado leste 14,50m 26,00 11,50 Leste Vila Ester 

16 Avenida dos Cegonheiros dos Ambos os lados (*) 14,50m 26,00 5,75 Leste Vila Ester 



(glebas, após a Vila Patrícia) 
17 Rua das Chácaras (entre a Rua Sol 

Nascente e a Rua Shigemasa Ota) 
Ambos os lados (*) 12,00m 19,00 3,50 Sul Conjunto 

Residencial Sol 
Nascente 

18 Rua Corifeu de Azevedo Marques 
(entre a Rua dos Cajueiros até Rua 
Carlos Marcondes) 

Ambos os lados (*) 10,00 a 13,30 26,00 6,35 a 8,00 Oeste Limoeiro 

19 Rua Dolzani Ricardo (entre a Rua 
Antonio Sais e Viaduto Raquel 
Marcondes) 

Lado impar  13,90 a 14,10 19,00 4,90 a 5,10 Central Centro 

20 Avenida dos Evangélicos Ambos os lados (*) 17,30 a 20,00 26,00 3,00 a 4,35 Sul Campos dos 
Alemães 

21 Rua Francisco Ricci Ambos os lados (*)  21.00 3,50 Central Vila Ema 
22 Rua Dona Genésia Berardineli 

Tarantino 
Ambos os lados (*)  19.00 3,50 Central Jardim Paulista 

23 Avenida Heitor Villa Lobos (entre a 
alça do Anel Viário e a Avenida 
Engenheiro Francisco José Longo) 

Ambos os lados 12,10 a 16,10 21,00 2,45 a 4,45 Central Vila Sanches 

24 Avenida Heitor Villa Lobos (entre a 
Rua Francisco Ricci e Avenida 
Madre Paula de São José) 

Lado impar -V. Ema 17,20 a 20,70 21,00 0,30 a 3,80 Central Vila Ema 

25 Estrada do Imperador (entre a Rua 
George Eastman até a divisa da 
Cidade) 

Ambos os lados (*) 12,10 a 17,00 26,00 4,50 a 6,95 Sul Chácaras 
Reunidas 

26 Rua Jaguari (entre a Rua Benedito 
Pereira Lima e Estrada do Jaguari) 

Lado par (vazio) 12.00 a 13,65 22,00 8,35 a 10,00 Norte Vila Dirce 

27 Avenida Dr. João Batista de Souza 
Soares (entre o Viaduto Kanebo até a 
divisa do Município) - eixo Estrada 
Velha Rio-São Paulo 

Lado direito do tráfego 
(diferença a partir do eixo 
da expressa) 

30,00 a 44,00 44,00 7,00 Sul Jardim Morumbi 

28 Avenida Professor João Batista Ortiz 
Monteiro 

Ambos os lados (*) 14,80 a 17,50 28,00 5,25 a 6,60 Oeste Residencial 
Sunset Park 

29 Avenida João Miacci Ambos os lados (*) 8,00 a 20,00 33,00 6,50 a 12,50 Sul Dom Pedro 
30 Avenida João Marson (Largura total de 26,00m - 

Alargamento em ambos os 
lados) 

13,40 a 19,80 26,00 6,20 a 12,60 Leste Vila Industrial 

31 Rua José Castrioto Ambos os lados (*) 8,00 a 11,30 19,00 3,85 a 5,50 Leste Parque Nova 
Esperança 

32 Rua José de Campos Lado esquerdo do tráfego  12,80 26,00 13,20 Sul Jardim Morumbi 
33 Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek (entre a Rua Pedro 
Álvares Cabral e Rua 21 de Abril) 

Lado par - Jd. Jussara 15,30 a 17,90 26,00 8,10 a 10,70 Leste Monte Castelo 

34 Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek (entre a Rua dos Paturis 
até a Avenida General Motors) 

Lado par  22,00 3,50 Leste Vila Tatetuba 



35 Avenida Laurent Martins Lado das glebas 13,70 a 14,10 16,00 1,90 a 2,30 Central Jardim 
Esplanada 

36 Avenida Linneu de Moura Ambos os lados (*) 18,40 a 28,30 32,00 1,85 a 6,80 Oeste Jardim do Golfe 
37 Avenida Lívio Veneziani Lado do loteamento 

Chácaras São José 
  3,50 Sudeste Chácaras São 

José 
38 Rua Lucio Alves de Almeida (entre a 

Avenida Adilson José da Cruz até a 
Rua Aparecida da Silva Alves) 

Lado das glebas (Jardim 
Cruzeiro do Sul) 

14,10 22,00 7,90 Sul Dom Pedro 

39 Rua Luiz Antônio de Castro Lado par 12,20 15,70m 3,50 Sul Jardim Morumbi 
40 Rua Madre Paula de São José Ambos os lados (*) 14,20 21,00 3,40 Central Jardim Apolo 
41 Rua Manoel Borba Gato Lado par - ferrovia 10,70 a 13,10 16,00 2,90 a 5,30 Central Jardim Nova 

América 
42 Rua Manoel Rodrigues de Moraes Lado direito do tráfego 11,80 a 11,90 15,00 3,10 a 3,20 Norte Jardim Anchieta 
43 Rua Manoel Ricardo Júnior Lado par 9,30 a 9,90 13,00 3,10 a 3,70 Central Jardim Nova 

América 
44 Avenida Maria Cândida Delgado Ambos os lados (*) 10,70 a 10,80 33,00 11,10 a 11,15 Norte Vila Cândida 
45 Rua Imã Maria Demétria Kfuri (entre 

a Avenida São João e a Rua Nicolau 
Lefaif) 

Lado das glebas 13,80 16,00 2,20 Oeste Jardim 
Esplanada 

46 Rua Maria Luciana de Jesus Lado par 13,80 a 14,00 17,50m 3,50 a 3,70 Sul Jardim Morumbi 
47 Estrada Municipal para Martins 

Guimarães (entre a Avenida 
Barbacena até a Avenida dos 
Cegonheiros) 

Ambos os lados (*) 14,00 a 20,00 26,00 3,00 a 6,00 Leste Vila Tesouro 

48 Rua Maurício Cardoso Ambos os lados (*) 15,80 a 16,10 28,00 5,95 a 6,10 Sul Bosque dos Ipês 
49 Avenida Napoleão Bonaparte Ambos os lados (*) 11,80 a 17,00 22,00 2,50 a 5,10 Sul Jardim Colonial 
50 Rua Paraibuna Ambos os lados (*) 13,50 a 15,40 21,00 2,80 a 3,75 Central Jardim São 

Dimas 
51 Rua Patativa Lado impar (V. Tatetuba)  11,70 a 12,50 19,00 3,50 Leste Vila Tatetuba 
52 Rua Pedro Álvares Cabral Ambos os lados (*) 12,10 19,00 3,45 Leste Jardim Paulista 
53 Avenida Pedro Friggi (entre a Rua 

Peru e a Praça Benedito Antonio de 
Oliveira) 

Ambos os lados (*) 18,70 a 27,00 35,00 4,00 a 8,15 Leste Vista Verde 

54 Rua Pedro Rachid Lado Via Norte 11,80 a 13,00 16,00 3,00 a 4,20 Norte Vila Dona 
55 Rua Piraquara Clube Lado Rio Paraíba 12,00 a 19,20 28,00 8,80 a 16,00 Norte Vila Sinhá 
56 Rua Professor Roberval Fróes (entre 

a Rua Nicolau Lefaif e a Rua Graça 
Aranha 

Lado das glebas 13,80 a 13,90 16,00 2,10 a 2,20 Central Jardim 
Esplanada 

57 Avenida Rui Barbosa (entre a Praça 
Antonio Prado e Viaduto dos 
Expedicionários) 

Largura total de 18,00m -
Alargamento em ambos os 
lados 

11,50 a 12,95 18,00 2,50 a 3,25 Norte Santana 

58 Avenida Rui Barbosa (entre a 
Rodovia SP-50 até a Rua Alziro 
Lebrão) 

Lado V. Leila 11,40 a 14,70 20,00 5,30 a 8,60 Norte Alto da Ponte 

59 Avenida Rui Barbosa (entre a Rua Lado do Rio Paraíba 11,40 a 14,70 28,00m 13,30 a 16,60 Norte Monte Alegre 



Alziro Lebrão até a Rua Piraquara 
Clube) 

60 Avenida Rui Barbosa (entre a Vila 
Machado e a Praça Antônio Prado) 

Ambos os lados (*)   3,50 Norte Santana 

61 Rua Saigiro Nakamura Lado par (SENAC) 12,20 a 16,00 16,00 3,00 a 3,80 Leste Vila Industrial 
62 Rua Samuel Wainer Ambos os lados (*) 14,20 21,00 3,40 Leste Jardim Augusta 
63 Avenida São João (entre a Avenida 

Barão do Rio Branco e a Rua 
Professor Doutor João Batista Ortiz 
Monteiro) 

Ambos os lados (*) 18,80 a 19,00 26,00 3,50 a 3,60 Central Jardim 
Esplanada 

64 Avenida São João (entre a Praça Dr. 
Gastão Vidigal e a Rua Prudente 
Meirelles de Moraes) 

Lado Jd. Nova América 15,70 a 18,00 21,00 3,00 a 5,30 Central Jardim Nova 
América 

65 Avenida Professor Sebastião Paulo 
de Toledo Pontes 

Ambos os lados (*) 20,00 26,00 3,00m Leste Vila Industrial 

66 Rua Shigemasa Ota Ambos os lados (*) 11,70 a 12,00 22,00 5,00 a 5,15m Sul Conjunto 
Residencial Sol 
Nascente 

67 Rua Sol Nascente Ambos os lados (*) 11,80 a 12,60 19,00 3,20 a 3,60m Sul Conjunto 
Residencial Sol 
Nascente 

68 Avenida Presidente Tancredo Neves Conforme projeto  33,00 Conforme projeto Leste Vários 
69 Rua Tupã Lado Jd. Jussara 11,90 a 12,00 19,00 3,50m Central Jardim Paulista 
70 Rua Urupês Ambos os lados (*) 10,60 a 16,80 21,00 3,50m Sul Jardim Satélite 
71 Avenida Dr. Eduardo Cury Diretriz especifica Oeste Jardim 

Esplanada 
/Jardim das 
Colinas 

72 Avenida Florestan Fernandes Diretriz especifica Central/Sul Jardim Renata 
73 Avenida Dr. Jorge Zarur Diretriz especifica Oeste / Sul Serimbura / 

Jardim Satélite 

74 Avenida Governador Mário Covas 
Júnior 

Diretriz especifica Sul Jardim Satélite 

75 Avenida Engenheiro Sebastião 
Gualberto 

Diretriz especifica Central Vila Maria 

76 Avenida Senador Teotônio Vilela Diretriz especifica Central Centro / Jardim 
Topázio 
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Setor comercial - Santana 

 

Setor comercial - Jardim Paulista 
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ANEXO 20 

CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO NA ZONA RURAL 

ÍNDICES MÁXIMOS 
MACROZONEAMENTO 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS CA TO 

ATENDER RESTRIÇÕES 

APA I (Mantiqueira) 

Ecoturismo 
Serviços de hospedagem, 
Restaurante 
Recreação e Lazer 
Agro-industrial A e B 
Atividades florestais com 
espécies nativas, admitindo-se 
as atividades agrícolas e 
pecuária, mediante a adoção 
de métodos e técnicas 
conservacionistas do solo e 
das águas 

0,10 0,05 

1 - APA dos Mananciais da 
Bacia hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul Decreto 
Federal 87.561/82 
2 - APA de São Francisco 
Xavier através da Lei 
Estadual 11.262/2002 
3 - Resolução SMA 64/08 
(Plano de Manejo da APA 
São Francisco Xavier) 

APA II (Rio do Peixe / 
Jaguari) 

Uso agrícola, florestal (*) e 
pecuário 
Ecoturismo 
Serviços de hospedagem, 
Restaurante 
Recreação e Lazer 
Agro-industrial A e B 
Exploração de água mineral 
(para consumo humano) 

0,16 0,08 

APA dos Mananciais da 
Bacia hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul Decreto 
Federal 87.561/82  

APA III (abaixo da 
Carvalho Pinto) 

Uso agrícola, florestal (*) e 
pecuário 
Agroindustrial A - AGI-A 
Serviços de hospedagem, spas, 
clubes recreativos e de lazer 

0,10 0,05 

APA dos Mananciais da 
Bacia hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul Decreto 
Federal 87.561/82 

ZONA RURAL 

Uso agrícola, florestal (*) e 
pecuário 
Ecoturismo 
Serviços de hospedagem, 
Restaurante 
Recreação e Lazer 
Agroindustrial AGI-A a AGI-
C 
Exploração de água mineral 
(para consumo humano) 

0,20 0,10 

APA dos Mananciais da 
Bacia hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul Decreto 
Federal 87.561/82   

 (*) O plantio em glebas rurais com essências florestais exóticas para fins comerciais deverá ter prévia aprovação 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante apresentação de plano de manejo contendo a indicação das 

áreas de preservação permanente definidas nos termos da legislação ambiental vigente, e das áreas averbadas 

como Reserva Legal. 
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ANEXO 21 

 

VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

ATIVIDADE 
PORTE 
(ACC) 

VAGAS 
AUTOMÓVEIS 

(ACC) 
C/D E/D MOTO BICICLETA  

Academia de ginástica, Escola de natação, Escola de dança 
AC ≤ 250m² 

>1000 
101 / 50m² 

01/35 
_ _ 

5% 
 

10% 
 

Agência bancária, Financeira em geral _ 
 

01 / 50m² 
 

1 valores / 600m² (*) _ 
5% 

 

10% 
 

Alojamento de animal doméstico, Canil, Comércio de animal doméstico, Escola de adestramento 
de animal 

_ 01 / 70m² 1 utilitário _ _ _ 

Aluguel de máquina e equipamento pesado,  _ 
 

01 / 150m² 
 

1 carga médio / 500m² 
de área de terreno (*) 

_ _ _ 

Armazenagem e estocagem de mercadoria de grande porte, Depósito de material e equipamento de 
empresa construtora, Locação de andaime, Ferro-velho, Comércio de sucata, Depósito de material 
reciclável, Depósito e Aluguel de caçamba 

 01 / 100m² 
1 carga médio / 500m² 
de área de terreno (*) 

   

Auditório, Cinema, Sala de convenção, Salão para concerto acústico, Teatro, TV com auditório AC ≤ 500m² 01 / 20m² 1 utilitário _ 
5% 

 

10% 
 

Bar noturno, Cachaçaria, Choperia, Churrascaria, Pizzaria, Petiscaria, Restaurante 
AC ≤ 150m 

<=500 
>500 

01/50 
01/35 
01/25 

1 utilitário _ 
5% 

 

10% 
 

Boliche, rinque de patinação _ 01 / 70m² 1 utilitário _ 
5% 

 

10% 
 

Carga e recarga, recuperação de extintor, desmontagem, jateamento com granalha de aço, 
lixamento, pintura por aspersão 

_ 01 / 70m² 1 carga leve _ _ _ 

Centro cultural, Museu, Órgão ou Instituição pública AC ≤ 500m² 01 / 50m² 1 carga leve _ 
5% 

 

10% 
 

Clínica médica (sem internação), Fisioterapia, Ultra-sonografia, Patológica, Radiológica, 
Odontológica, Veterinária, Laboratório de análise clínica 

- 01 / 50m² 1 utilitário 1 vaga _ _ 
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Comércio atacadista de produtos específicos 
AC ≤ 250m 

>250² 
01 / 100m² 

 
1 VUC _ _ _ 

Comércio de material de construção (areia, cimento, madeira, pedra, tinta, material lubrificante, 
resina) 

-  
01 / 100m² 

 
1 carga médio _ 

5% 
 

10% 
 

 
 

ANEXO 21 
 

VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

ATIVIDADE PORTE 
VAGAS 

AUTOMÓVEIS 
C/D E/D MOTO BICICLETA  

Comércio, manuseio e estocagem de produto químico, inflamável e explosivo _ 01 / 100m² 
1 carga médio / 500m² 
de área de terreno (*) 

_ _ _ 

Concessionária ou revendedora de veículos 
>500 

AC ≤ 500m² 
01 / 100m² 
01 / 50m² 

_ _ _ _ 

Condomínio Industrial, Seviço de logística com área de terreno ≤ 7.500m² _ 
01 / 150m² 

 
1 carga médio / 500m² 
de área de terreno (*) 

_ _ _ 

Cozinha industrial, inclusive com fornecimento de marmitex, sem consumação no local _ 
 

01 / 150m² 
 

1 VUC _ 
20% 

 
_ 

Depósito de arma e munição _ 01 / 100m² 1 utilitário _ _ _ 

Desentupidora, Dedetizadora, Hidrojateamento (com a utilização de caminhão) _ 01 / 100m² 1 carga médio _ _ _ 

Desentupidora, Dedetizadora, Hidrojateamento (sem a utilização de caminhão) _ 01 / 100m² 1 utilitário / 350m² (*) _ _ _ 

Disk pizza, Delivery, Rotisserie (sem consumo no local) _ 
01 / 100m² 

 
1 utilitário / 100m² (*) _ 

mínimo 04  
vagas 

_ 

Ensacamento de carvão _ mínimo 2 vagas 1 carga leve _ _ _ 

Entreposto de carne com câmara frigorífica, Frigorífico _ 01 / 100m² 1 carga leve _ _ _ 

Escola fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizante, Idioma AC ≤ 500m² 
01 / 100m² 

 
1 VUC 1 vaga 

5% 
 

10% 
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Escola infantil, Berçario, Creche, Hotelzinho, Maternal, Curso de música, Arte, Artesanato _ 01 / 70m² 1 utilitário 1 vaga 
5% 

 
10% 

 

Estacionamento e garagem até 200 vagas _ _ 
Avaliação 
caso a caso 

_ _ 

Farmácia, Drogaria _ 
01 / 100m² 

 
 _ 

5% 
 

10% 
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                                                                                   ANEXO 21 

 
VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

ATIVIDADE PORTE 
VAGAS 

AUTOMÓVEIS 
C/D E/D MOTO BICICLETA  

Galeria, "Boulevard", Conjunto de lojas e similar _ 
01 / 50m² 

 
1 utilitário / 350m² (*) _ 

5% 
 

10% 
 

Gráfica _ 
01 / 100m² 

 
1 utilitário _ 

5% 
 

10% 
 

Hotel, Pousada até 50 aptos 01 vaga / 03 aptos 1 VUC _ 
5% 

 
10% 

 

Indústria 

 
 

AC ≤ 350 
350-2500 

>2.500 
>10.000 

m² 

01/70 
01/150 
01/200 
1/500 

1 VUC e/ou 1 carga leve de 
acordo com a demanda da 
atividade, permitido dentro 

do galpão 

_     

Laboratório de ensaio destrutivo (com/sem queima de enxofre) _ 01 / 100m² 1 VUC _ _ _ 

Lan House, Jogos / brinquedo mecânico e/ou eletrônico (fliperama, videogame) _ 01 / 70m² 1 utilitário _ 
5% 

 

30% (mínimo 04 
vagas) 

 

Loja de fogos de artifício e estampido (máximo 25 Kg de pólvora de caça) _ 01 / 100m² 1 utilitário / 350m² (*) _ _ _ 

Manutenção de arma, Stand de tiro (em local fechado) _ 01 / 100m² 1 utilitário / 350m² (*) _ _ _ 

Mercado, Supermercado AC ≤ 750m² 01 / 50m² 1 carga leve _ 10% 
10% 

 

Motel, Drive-in _ 01 / apto ou box 1 VUC _ _ _ 

Oficina mecânica, funilaria, pintura e auto-elétrica de veículos e caminhões, Borracharia, Tapeçaria de auto, 
Funilaria artesanal, Oficina de máquina e motor em geral, Manutenção de ar condicionado, Oficina de barco e 
lancha, Oficina de blindagem de auto 

_ 
01 / 100m² 

 
1 carga leve _ 

5% 
 

10% 
 

Padaria _ 01 / 50m² 1 VUC _ 
5% 

 
10% 

 

Prédio comercial, serviço (sala, escritorio, consultorio) AC ≤ 600m² 01 / unidade autônoma 1 utilitário _ 
5% 

 
10% 

 

Residencial Multifamiliar - UR > 80m², Flat até 12 UR 
02 / UR + 10% 

visitantes 
1 carga leve _ 

5% 
 

10% 
 

Residencial Multifamiliar - UR ≤ 80m², Flat até 24 UR 
01 / UR + 10% 

visitantes 
1 carga leve _ 

5% 
 

10% 
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Revenda de GLP _ mínimo 2 vagas 
1 carga leve ou de acordo 

com a demanda da 
atividade 

_ 
mínimo 04  

vagas 
_ 

Shopping center AC ≤ 1.000m² 01 / 25m² 1 VUC _ 
5% 

 
10% 

 

Templo, Local de culto religioso AC ≤ 250,00m² 01 / 50m² 1 utilitário _ 
5% 

 
10% 

 

 
 
 

VAGAS AUTOMÓVEIS (vagas mínimas/m² de Área Construída Computável)   bicicletas: (0,70 x 1,85m) - ver Lei 7473/08  

MOTO E BICICLETA = % do total de vagas de automóveis   moto: (1,25 x 2,50m)    

(*) - Sempre com no mínimo 01 vaga com espaço interno para manobras   ônibus: (3,50 x 13,00m).   

C/D = CARGA E DESGARGA   automóvel e táxi: (2,30 x 4,80m)   

E/D = EMBARQUE E DESEMBARQUE   veículo utilitário = vans, peruas, veículo funerário, veículo de valores  (2,40 x 6,00m) 

UR = UNIDADE RESIDENCIAL 
AC = ÁREA CONSTRUÍDA 

  veículo de emergência = ambulância, bombeiro, polícia militar: (2,40 x 6,00m) 

  veículo urbano de carga (VUC): (3,00 x 7,00) Altura 4,40m Todas as atividades devem ter vagas para portadores de deficiência física e com dificuldades de 
locomoção (2.50 + 1.20 x 4.80), 

  veículo de carga leve: (3,10 x 9,00m) Altura 4,40m  

   veículo de carga média: (3,50 x 11,00m) Altura 4,40m  

   veículo de carga grande: (3,50 x 20,00m). Altura 4,50m  
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ANEXO 23 

 

CARACTERÍSTICAS DA INFRAÇÃO MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Desenvolver atividade sem licença de 
uso ou com categoria de uso 
diferente daquela constante de 
respectiva licença 

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicando-
se o dobro na persistência da irregularidade, a ser 
apurada a cada 30 (trinta) dias, sem prejuízo do 
fechamento sumário. 

Ultrapassar os limites máximos de 
tolerância para níveis de ruído, de 
vibrações, das águas e do ar 

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
aplicando-se o dobro na persistência da 
irregularidade, a ser apurada a cada 15 
(quinze) dias sem prejuízo do fechamento 
sumário. 

Construir em desacordo com as 
disposições desta Lei Complementar. 

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicando-
se o dobro na persistência da irregularidade, a ser 
apurada a cada 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 
embargo e demolição da obra. 

Construir ou utilizar imóvel, sem 
observar o espaço mínimo previsto 
para estacionamento, carga e 
descarga de veículos, isolada ou 
concomitantemente. 

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
aplicando-se o dobro na persistência da 
irregularidade, a ser apurada a cada 15 
(quinze) dias, sem prejuízo do fechamento 
sumário. 

Operação inadequada dos 
reservatórios de retenção ou 
detenção  

Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
aplicando-se o dobro na persistência da 
irregularidade, a ser apurada a cada 15 
(quinze) dias, sem prejuízo do embargo e 
demolição da obra. 

Realizar movimento de terra sem a 
devida autorização ou licença dos 
órgãos competentes. 

Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
aplicando-se o dobro na persistência da 
irregularidade, a ser apurada a cada 15 
(quinze) dias, sem prejuízo do embargo e 
demolição da obra. 

Promover danos ambientais e ou 
danos a equipamentos e a 
benfeitorias públicas durante a 
implantação de empreendimentos 
imobiliários. 

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais)aplicando-se o dobro a cada 15 dias até 
a conclusão das obras necessárias à 
reparação da irregularidade. 
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ANEXO 24 

Análise de Localização 

       

    

CON / F 

   

       

  CON / L  CON / L   

VIA 

   

DE 

 

DE 

  

  

 

DE 

    

       

  

 
OBJETO SOLICITADO 



Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA QUADRA LOTE ENDEREÇ0
1 20.0016.0009.0002 - - RUA PAULO MADUREIRA LEBRÃO, S/Nº
2 20.0016.0006.0003 - - AVENIDA OLIVIO GOMES,S/Nº
3 20.0016.0006.0004 - - RUA PAULO MADUREIRA LEBRÃO, S/Nº
4 20.0016.0010.0000 - - RUA MACEIO,S/Nº
5 20.0016.0010.0002 - - RUA MACEIO,S/Nº
6 20.0016.0013.0000 - - PÇA TENCEL BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA,S/Nº
7 13.0041.0001.0000 - - AVENIDA ENGº SEBASTIÃO GUALBERTO, S/Nº
8 14.0034.0001.0001 - - AVENIDA ENGº SEBASTIÃO GUALBERTO, Nº87
9 14.0034.0012.0000 - - AVENIDA ENGº SEBASTIÃO GUALBERTO, Nº429
10 14.0034.0015.0000 - - AVENIDA ENGº SEBASTIÃO GUALBERTO, Nº453
11 14.0034.0016.0000 - - AVENIDA ENGº SEBASTIÃO GUALBERTO, Nº115
12 14.0034.0017.0000 - - AVENIDA ENGº SEBASTIÃO GUALBERTO, Nº107
13 PARTE DA MATRICULA 93.239 - - RUA MACEIO,S/Nº



Nº MATRICULA QUADRA LOTE ENDEREÇO
1 PARTE DA ÁREA DA  MATRICULA  93.239 - - RUA MACEIO S/Nº  - ÁREA DO ANTIGO AERÓDROMO

1:25.000 

. ANEXO 25-B 
AREA DO ANTIGO AERÓDROMO 

2/12 
06/08/2010 

data: 



Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA QUADRA LOTE ENDEREÇO
1 99.0099.0043.0004 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº141
2 99.0099.0044.0017 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº138
3 99.0099.0044.0011 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº

escala: Cidade de São José dos Campos 
____ P_re_fe_it_ur_a_M_u_ni_ci_pa_l _____ ---+ __ 

1 
:_
35

_·
0
_
0
_
0
---l 31 1 2 ANEXO 25 -C 01 

PERÍMETRO ZEPTEC 
06/08/2010 

data: 



4 99.0099.0044.0004 - - ESTRADA VELHA RIO SAO PAULO, Nº5000
5 99.0099.0044.0000 - - ESTRADA VELHA RIO SAO PAULO, Nº
6 99.0099.0044.0002 - - ESTRADA VELHA RIO SAO PAULO, Nº
7 99.0099.0044.0003 - - ESTRADA VELHA RIO SAO PAULO, Nº5300
8 99.0099.0044.0010 ESTRADA VELHA RIO SAO PAULO, Nº
9 99.0099.0044.0014 - - ESTRADA VELHA RIO SAO PAULO, S/Nº
10 99.0099.0045.0000 - - ESTRADA VELHA RIO SAO PAULO, Nº
11 54.0099.0060.0000 - - ESTRADA VELHA RIO SAO PAULO, Nº
12 99.0099.0049.0000 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº308
13 54.0099.0013.0000 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº
14 99.0099.0042.0005 - - RUA AMBROSIO MOLINA, Nº1100
15 99.0099.0112.0000 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km135,1
16 54.0429.0001.0000 - - AVENIDA MARGINAL, S/Nº
17 99.0099.0300.0000 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km137
18 99.0099.0069.0000 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº
19 99.0099.0067.0000 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km134
20 99.0099.0049.0002 - - RUA  CORONEL GONÇALVES, Nº300
21 99.0099.0049.0003 - - RUA  CORONEL GONÇALVES, Nº280
22 54.0099.0011.0000 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km136+99,60m
23 54.0099.0011.0001 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº
24 54.0099.0012.0000 - - RUA CORONEL GONÇALVES, S/Nº
25 54.0099.0012.0001 - - RUA CORONEL GONÇALVES, Nº100
26 54.0099.0070.0000 - - RUA CORONEL GONÇALVES, S/Nº
27 54.0501.0001.0000 - - ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
28 54.0502.0001.0000 - - ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
29 82.0180.0001.0000 - - RUA ALBENZIO ROMANCINI, S/Nº
30 99.0099.0046.0003 - - ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
31 99.0099.0046.0004 - - ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
32 99.0099.0046.0007 - - ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
33 99.0099.0046.0008 - - ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
34 99.0099.0046.0009 - - ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
35 99.0099.0046.0010 - - ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
36 99.0099.0065.0002 - - RUA CORONEL GONÇALVES, Nº200
37 99.0099.0065.0003 - - RUA CORONEL GONÇALVES, Nº260
38 99.0099.0065.0004 - - RUA CORONEL GONÇALVES, Nº220
39 99.0099.0082.0000 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº140
40 99.0099.0082.0003 - - ESTRADA JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA, S/Nº
41 99.0099.0082.0002 - - ESTRADA JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA, S/Nº
42 99.0099.0200.0000 - - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km307
43 54.0099.0012.0002 RUA CORONEL GONÇALVES, S/Nº
44 54.0099.0110.0000 RUA PROJETADA B, S/Nº
45 82.0402.0001.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
46 82.0402.0002.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
47 82.0402.0003.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
48 82.0402.0004.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
49 82.0402.0005.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
50 82.0402.0006.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
51 82.0402.0007.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
52 82.0402.0008.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
53 82.0401.0003.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
54 82.0401.0002.0000 RUA PROJETADA , S/Nº
55 54.0200.0001.0000 ESTRADA JOAQUIM GONCALVES DA SILVA, S/Nº
56 84.0001.0009.0000 ESTRADA JOEL DE PAULA, Nº4300
57 84.0001.0001.0000 ESTRADA JOEL DE PAULA, Nº3500
58 84.0001.0002.0000 ESTRADA JOEL DE PAULA, Nº3500
59 84.0001.0003.0000 ESTRADA JOEL DE PAULA, Nº3500
60 84.0001.0004.0000 ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
61 84.0001.0005.0000 ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
62 54.0401.0001.0000 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº
63 54.0500.0001.0000 ESTRADA JOEL DE PAULA, S/Nº
64 54.0130.0001.0000 RUA DANILO EDUARDO RIOS RAMOS, S/Nº
65 54.0129.0001.0000 RUA DANILO EDUARDO RIOS RAMOS, S/Nº
66 54.0128.0001.0000 RUA DANILO EDUARDO RIOS RAMOS, S/Nº



Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA QUADRA LOTE ENDEREÇO
1 45.0049.0039.0000 N 1P RUA AUSTRIA,Nº230
2 45.0049.0039.0001 N 1P RUA AMSTERDAN,Nº02
3 45.0049.0040.0001 N 1P RUA AMSTERDAN,Nº08
4 45.0049.0040.0002 N 1P RUA AMSTERDAN,Nº07
5 45.0049.0038.0000 N 2P RUA AUSTRIA, 220
6 45.0049.0045.0000 N 2P,3,4,5,6,7 RUA AUSTRIA, S/Nº
7 45.0049.0032.0000 N 8 RUA AUSTRIA, 158
8 45.0049.0031.0000 N 9 RUA AUSTRIA, 148
9 45.0049.0042.0000 N 10 RUA AUSTRIA, 138
10 45.0049.0043.0000 N 11 RUA AUSTRIA, 128
11 45.0049.0044.0000 N 12 RUA AUSTRIA, 118
12 45.0049.0027.0000 N 13 RUA AUSTRIA, 104
13 45.0049.0026.0000 N 14 RUA AUSTRIA, 92
14 45.0049.0025.0001 N 15P RUA AUSTRIA, 88
15 45.0049.0025.0000 N 15P RUA AUSTRIA, 80
16 45.0049.0024.0000 N 16 RUA AUSTRIA, S/Nº
17 45.0049.0021.0001 N 17,18P RUA AUSTRIA, S/Nº
18 45.0049.0021.0000 N 18P,19 RUA AUSTRIA, S/Nº
19 45.0049.0020.0000 N 20 RUA AUSTRIA, S/Nº
20 45.0049.0019.0000 N 21 RUA AUSTRIA, S/Nº



Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA QUADRA LOTE ENDEREÇO
1 10.0004.0013.0000 - - PRAÇA AFONSO PENA, Nº289
2 10.0004.0014.0000 - - PRAÇA AFONSO PENA, Nº291
3 10.0004.0017.0000 - - RUA HUMAITA ,Nº 29



Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA QUADRA LOTE ENDEREÇO
1 10.0030.0030.0000 - - TRAVESSA CHICO LUIZ ESQUINA COM RUA SEBASTIÃO HUMEL, Nº275

ANEXO 25 -F 
CAPELA Nsa. SENHORA APARECIDA ~----~ 7/12 

1:2.500 

06/08/2010 
data: 



Nº REGISTRO QUADRA LOTE ÁREA(m²)
1 MATRICULA 32.115 - - 5.500,00
2 TRANSCRIÇÃO 23.403 - - 69.012,00
3 MATRICULA 71272 - - 55,163.30
4 MATRICULA 33054 - - 48400.00
5 TRANSCRIÇÃO  20292 - - 233357.15
6 MATRICULA 42804 - - 29169.64
7 MATRICULA 42803 - - 9723.21
8 MATRICULA 93601 - - 27100.00
9 MATRICULA 100797 - - 89300.00
10 - - COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA
11 MATRICULA 4167 - - -
12 MATRICULA 10595 - - 14131.00
13 INSC. 2731 ANTIGA TRASCRIÇÃO  25675- - 154269.00



Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA QUADRA LOTE ENDEREÇO
1 10.0014.0004.0000 - - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,Nº80/84
2 10.0014.0006.0000 - - LARGO SÃO MIGUEL, Nº27 E 37
3 10.0014.0007.0000 - - LARGO SÃO MIGUEL, Nº47
4 10.0014.0008.0000 - - RUA FRANCISCO PAES,Nº69/83
5 10.0014.0009.0000 - - LARGO SÃO MIGUEL, Nº30
6 10.0014.0010.0000 - - LARGO SÃO MIGUEL, Nº12/18/22



Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA QUADRA LOTE ENDEREÇ0
1 23.0120.0001.0000 - - RUA ALTO DA BOA VISTA, S/Nº

ANEXO 25-1 
FAZENDA BOA VISTA 

eec:ala: folha: 

1:5.000 

06/08/2010 
data: 



Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA QUADRA LOTE ENDEREÇ0
1 10.0008.0052.0000 - - RUA SEBASTIÃO HUMEL, S/Nº
2 10.0008.0053.0000 - - RUA SEBASTIÃO HUMEL, S/Nº
3 10.0008.0058.0000 - - AV. SÃO JOSÉ, nº 921
4 10.0008.0061.0000 - - RUA XV DE NOVEMBRO, nº108/112



Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA QUADRA LOTE ENDEREÇO
1 88.0002.0011.0000 - - RUA VINTE E UM DE ABRIL,1121
2 88.0002.0011.0001 - - RUA VINTE E UM DE ABRIL,1121
3 54.0011.0001.0000 D 1 PRAÇA RUBENS MOLINA, 1125
4 54.0011.0002.0000 D 2 PRAÇA RUBENS MOLINA, S/Nº
5 54.0011.0003.0000 D 3 PRAÇA RUBENS MOLINA, S/Nº
6 54.0011.0004.0000 D 4 RUA BARÃO DE LORETO, S/Nº
7 54.0011.0005.0000 D 5 RUA BARÃO DE LORETO, 163
8 54.0011.0006.0000 D 6 RUA BARÃO DE LORETO, S/Nº
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Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0244366-29.2012.8.26.0000 

Autor: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. 

Réus: Prefeito do Município de São José dos Campos e Presidente dá 

Câmara Municipal de São José dos Campos. 

Ementa: 
AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - Artigos e anexos da Lei n° 428, de 9 
de agosto de 2010, a qual estabelece normas relativas ao 
parcelamento, uso e ocupação do solo no Município de São José dos 
Campos - Atos normativos que decorrem de alteração legislativa 
implementada por emendas da Câmara Municipal ao Projeto de Lei 
do Executivo - Poder de emendar, no entanto, que conquanto seja 
prerrogativa do Legislativo, não é ilimitado, não se mostrando 
admissível desfigurar a proposta inicial, comprometendo sua 
harmonia e a simetria — Dispositivos legais questionados, ademais, 
que deram tratamento individual e casuístico às situações que 
especificam, sem tomar em consideração os preceitos constitucionais 
que impõem a necessidade do regramento de uso e ocupação do solo 
municipal abranger sua integralidade bem como os efeitos sobre o 
desenvolvimento urbano e o meio ambiente — Alterações, ainda, que 
prescindiram da participação popular, sendo, evidentemente, 
insuficiente aquela garantida no curso do processo legislativo, mas 
antes da apresentação das emendas introduzidas - Vícios de 
inconstitucionalidade aduzidos na exordial que, destarte, ficaram 
evidenciados na espécie, por afronta aos preceitos contidos nos arts. 
180, inciso II, e 181,§ Io, da Constituição do Estado de São Paulo — 
Negócios jurídicos praticados com esteio nessa legislação, contudo, 
que devem ser preservados, descabendo a desconstituição de 
situações já consolidadas, cujo desfazimento pode até mesmo se 
mostrar inviável - Presença, destarte, de razões de segurança jurídica 
na espécie que recomenda a modulação dos efeitos da presente 
declaração de inconstitucionalidade, a partir da data desta decisão, 
por aplicação da regra contida no art. 27 da Lei Federal n° 9868/99 -
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com 
modulação dos efeitos dessa declaração. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0244366-29.2012.8.26.0000 f J 
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Cuida-se de ação direta de 

incpnstjtucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do 

Estado de São Paulo em face do art. 14, caput, incisos I, II, III, e §§ Io, 

2o e 3o; do art. 16, caput; do art. 17, inciso II; do art. 41, inciso I e alínea 

b; do art. 48, caput e inciso II; do art. 112, § 5o; do art. 113, § 2o; do art. 

131, inciso IV e alíneas a, b, c e d; do art. 142, parágrafo único; do art. 

143, inciso II; do art. 147, incisos II, IV, V e VI; do art. 148, inciso III; 

do art. 153, inciso V; do art. 157, inciso II, alínea b; do art. 158, 

parágrafo único; do art. 162, § Io; do art. 167, caput e §§ Io e 2o; do art. 

171, §§ Io e 2o; do art. 175; do art. 202, § Io; do art. 216, caput e incisos 

I, II e III; do art. 220, §§ 2o e 3o; do art. 221;. do art. 235, caput; do art. 

241, § Io; do art. 247, incisos I e II; do art. 295, § Io; do art. 303, 

parágrafo único; das alterações realizadas pela Emenda n° 86 nos 

Anexos 01-A, 21 e 22; das alterações realizadas pela Emenda n° 87 nos 

Anexos 14-A, 14-E, 14-H e 15-D; e das alterações realizadas pelas 

Emendas n°s 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106 e 107 no Anexo 11 (Mapa 4 -

Mapa de Zoneamento), todos da Lei Complementar n° 428, de 9 de 

agosto de 2010, do Município de São José dos Campos, que estabelece 

normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo naquele 

Município e dá outras providências decorrentes de emendas aditivas, 

modificativas e substitutivas. 

Alega o autor, em apertada síntese, que: as 

disposições legais impugnadas na presente ação decorreram da 

aprovação de 26 emendas ao Projeto de Lei Complementar n° 08/2010, 

apresentadas e votadas no mesmo dia em que aludido Projeto foi 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0244366-29.2012.8.26.0000 Af 
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submetido à apreciação pelo Plenário da Câmara Municipal, impondo-

lhe modificações sem discussão, participação popular, estudos técnicos e 

justificativas plausíveis; na verdade, tais alterações decorreram do 

acolhimento, pelos parlamentares, de pretensões de particulares não 

aceitas durante as inúmeras audiências públicas realizadas pelo Poder 

Executivo, tendo por objetivo abrandar as restrições urbanísticas, quer 

incidindo diretamente no zoneamento (art. 131, inciso IV e alíneas a, ò, 

c e d; art. 142, parágrafo único; art. 147, inciso II; art. 148, inciso III; 

art. 153; art. 157, inciso II, alínea b; art. 167, caput e §§ Io e 2o; art. 171, 

§§ Io e 2o; Anexos 11, 14-A, 14-B, 14-H e 22), quer pelo aumento da 

taxa de- ocupação, da capacidade de aproveitamento e do gabarito, quer 

pela ampliação dos usos admissíveis, pela redução de destinação de 

áreas públicas (institucionais, área verde, de lazer) em 

empreendimentos, pela redução ou eliminação da metragem da testada e 

recuos mínimos de lotes, pela ampliação de possibilidade de desdobro, 

pela eliminação ou redução da obrigatoriedade de implantação de 

equipamentos urbanos de lazer e recreação, pela disponibilização de 

vagas de estacionamento, pela construção de calçadas em 

empreendimentos imobiliários, pela redução da largura de vias e pelo 

abrandamento das restrições para construção em terrenos com 

declividade (art. 14, incisos I, II, III, e §§ Io, 2o e 3o; art. 17, inciso II; 

art. 41, inciso I e alínea b; art. 48, caput e inciso II; art. 112, § 5o; art. 

113, § 2o; art. 143, inciso II; art. 147, incisos IV, V e VI; art. 153, inciso 

IV; art. 157, inciso II, alínea b; art. 158, parágrafo único; art. 159, inciso 

III; art. 162, §§ Io e 2o; art. 202, § Io; art. 216, incisos I, II e III; art. 220, 

§§ 2o e 3o; art. 221; art. 247 e incisos I e II; art. 295; art. 303, parágrafo 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0244366-29.2012.8.26.0000 /t^S\ 
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único; Anexos 1-A, 12, 14-E e 21); no entanto, tais atos normativos 

foram editados com vício de iniciativa e desconsideração do princípio da 

separação dos poderes, violando os preceitos contidos nos arts. 5o e 47, 

incisos II, XI e XIV, da Constituição do Estado de São Paulo; a matéria 

de que tratam - uso do solo urbano - é daquelas cuja proposta 

legislativa cabe apenas ao Prefeito, como inicialmente ocorreu, mas as 

mencionadas Emendas Aditivas, Modificativas e Substitutivas 

descaracterizaram o projeto de lei, anteriormente apresentado pelo 

Executivo; o poder de emendar é inerente à função legislativa, não 

sendo, contudo, absoluto, pois se encontra limitado pelas restrições 

impostas, em numerus clausus, nos arts. 63, inciso I, e 166, § 3o, incisos 

I e III, da Constituição Federal; as alterações impostas pelo Legislativo 

ao projeto original, sobretudo em relação à individualização das zonas 

na área do município, deveriam respeitar a estrutura do zoneamento e 

sua forma sistêmica, consubstanciadas na manifestação concreta do 

planejamento urbanístico, o que não foi observado na hipótese, uma vez 

que tais modificações acabaram por desvirtuar e descaracterizar a 

sistematização traçada no projeto de lei; desse modo, a pretexto de 

aprimorar o texto da proposta apresentada pelo Poder Executivo, que já 

o adaptara a reivindicações de toda a população, evitando qualquer 

dificuldade na futura aplicação do texto legal, a Câmara Municipal 

acabou por interferir na esfera de competência do Executivo, 

acarretando o desequilíbrio no delicado sistema de relacionamento entre 

os poderes municipais; além disso, as disposições legais impugnadas 

desrespeitaram a necessidade de planejamento, princípio que deve ser 

observado na edição de leis relacionadas ao uso do solo urbano, nos 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0244366-29.2012.8.26.0000 
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termos do que dispõem os arts. 180, inciso II, e 181, § Io, da 

Constituição Estadual e arts. 30, inciso VIII, 48, inciso IV, e 182, caput, 

da Constituição Federal; assim, o ato normativo que promove 

modificações individualizadas, pontuais, casuísticas e dissociadas da 

estrutura sistêmica estampada no mapa de zoneamento e demais normas 

legais pertinentes, alterando sensivelmente as condições, limites e 

possibilidades do uso do solo urbano, sem a realização de qualquer 

planejamento ou estudo específico, viola diretamente o regramento 

constitucional da matéria; as emendas contestadas foram apresentadas e 

votadas no mesmo dia da votação do projeto, o que subtraiu a 

possibilidade da participação popular, ferindo frontalmente o disposto 

nos arts. 180, caput e inciso II, 181, caput e § Io, e 191, todos da 

Constituição Estadual, bem como, por força do art. 144 da mesma Carta, 

os princípios constitucionais estabelecidos nos arts. 182, caput e §1°, e 

30, inciso VIII, da Constituição Federal; aludidos atos normativo foram, 

ainda, motivados por pedidos de empresas de construção e 

empreendimentos imobiliários (Emendas n°s 96, 101, 102 e 106), 

privilegiando determinados moradores e atividades religiosas (art. 171, 

§§ Io e 2o), violando o princípio da impessoalidade, adotado 

expressamente no art. 111, caput, da Constituição Estadual e no art. 37, 

caput, da Constituição Federal; por outro lado, o § Io do art. 295 foi 

inserido na Lei Complementar n° 428/2010 sem um regular e válido 

processo legislativo, pois não constou nem do projeto de lei original, 

nem da Emenda n° 87, que alterou a redação daquele artigo, sendo 

patente sua inconstitucionalidade, por violação ao disposto no art. 24 da 

Constituição Estadual e nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal, que 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0244366-29.2012.8.26.0000 
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tratam do processo legislativo; destarte, embora tal ato normativo seja, 

em última análise, ato inexistente, porque não resulta de proposição 

válida e conseqüente aprovação da Casa Legislativa, é necessário que se 

reconheça sua inconstitucionalidade para expurgá-lo do ordenamento 

jurídico municipal. Daí a propositura da presente ação, para o fim de ser: 

"a. declarada a inconstitucionalidade do art. 14, caput e de seus incisos 

I, II e III e §§ Io, 2o e 3o; do inciso II do art. 17; do inciso I do art. 41 e 

sua alínea b; do art. 48, caput e seu inciso II; do § 2o do art. 113; do 

parágrafo único do art. 142; do inciso II do art. 143; dos incisos II, IV e 

VI, do art. 147; do art. 167, caput e § 2o; do parágrafo único do art. 158; 

do inciso III do art. 159; do § Io do art. 202; do art. 216, caput e seus 

incisos I, II e III; dos §§ 2o e 3o do art. 220; do art. 221; do art. 241 e de 

seu § Io; dos incisos I e II do art. 247; das alterações procedidas pela 

Emenda n° 84 nos anexos 12, 14-B, 14-C, 14-D e 14-G; das alterações 

procedidas pela Emenda n° 86 no Anexo 01-A, 21 e 22; das alterações 

procedidas pela Emenda n° 87 nos Anexos 14-A, 14-E, 14-H e 15-D; 

bem como das modificações realizadas no Anexo 11 (Mapa 4 - Mapa de 

Zoneamento), que derivam das Emendas n°s 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106 e 

107; e, b. declarada a inconstitucionalidade parcial dos dispositivos a 

seguir relacionados: 1) art. 16, suprimindo-se a expressão 'exceto nos 

loteamentos que possuírem mais de 90% (noventa por cento) dos lotes 

com áreas de até 200,00m2 (duzentos metros quadrados)'', 2) art. 153, 

suprimindo-se a expressão 'CS'; 3) art. 161, suprimindo-se a expressão 

'e o máximo de 8% (oito por cento)'; 4) § Io do art. 167, suprimindo-se 

a expressão 'por mais de 20 (vinte/; 5) art. 175, suprimindo-se a 
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expressão ''entre a Rodovia Eurico Gaspar Dutra e a Av. São João'; 6) 

art. 235, suprimindo-se a expressão le sistema de infiltração'; 7) art. 

295, suprimindo-se a expressão 'exceto aqueles registrados 

anteriormente a data de publicação desta Lei Complementar, os quais 

poderão ser edificados desde que seja apresentado projeto estrutural 

dentro das normas técnicas de segurança regulamentadas pelo Código 

de Obras e Edificações do Município''; 8) alínea b do inciso II do art. 

157, suprimindo-se a expressão 'podendo ser ampliada para 250 

unidades, quando destinada a programas habitacionais voltados à 

população com renda familiar de até 6 (seis) salários mínimos'; 9) 

Anexo 14-A, suprimindo-se a expressão 'com exceção dos imóveis de 

inscrição imobiliária 4009990001.0000 e 29099900180000'; 10) Anexo 

14-B, suprimindo-se a expressão 'Rua Nelson César de Oliveira Lado 

ímpar'; 11) Anexo 14-E, suprimindo-se a expressão 'exceto trecho 

CR6'; 12) Anexo 14-H, suprimindo-se a expressão 'CS"\ 

A Procuradoria-Geral do Estado foi citada 

para a demanda (v. fl. 87), afirmando seu desinteresse em realizar a 

defesa da lei (v. fls. 93/94). 

A Presidência da Câmara e o Prefeito do 

Município de São José dos Campos prestaram as informações 

requisitadas e juntaram documentos, pugnando pela improcedência da 

ação ou, alternativamente, pela modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade dos atos normativos questionados (v. fls. 96/114 e 

115/238; 240/249 e 250/293). 

A Procuradoria Geral de Justiça reiterou 

os termos da exordial, defendendo o não cabimento da pretendida 
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modulação dos efeitos da decisão a ser proferida nos autos (v. fls. 

296/307). 

Em cumprimento à diligência determinada 

às fls. 481, postulou o autor a extinção da ação, sem exame do 

respectivo mérito, em relação ao art. 14, § Io; art. 143, inciso II, art. 148, 

inciso III, art. 157, inciso II, alínea "b", art. 167, caput e §§ Io e 2o, art. 

171, §§ Io e 2o, art. 216, caput e incisos I, II e III, e art. 221, todos da 

Lei Complementar n° 428/2010, diante da nova redação que lhes 

conferiu a Lei Complementar n° 498, de 14 de junho de 2013 (v. fls. 

484/488 e 489/756). 

O Município de São José dos Campos 

apontou, então, a perda do objeto da ação também em relação aos 

Anexos 1-A, 15-D, 21 e à área 02N do Anexo 11 (mapa 4) da Lei 

Complementar n° 428/10 (v. fls. 770/771), sobrevindo nova 

manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, pugnando igualmente 

pela extinção do feito, sem resolução do mérito, no que toca a tais 

dispositivos (v. fls. 773/777). 

Éo relatório. 

Cumpre, de início, arredar as pretensões 

manifestadas nos autos por SAVIVER - Sociedade de Amigos do Bairro 

Cidade Vista Verde (v. fls. 779/845) e por TICEM - Empreendimentos 

& Participações Ltda. (v. fls. 851/1647). 

A postulação apresentada pela associação 

dizia respeito apenas ao deferimento da pretensão cautelar apresentada 

pelo autor na exordial, que restou claramente prejudicada com o 

presente julgamento do feito. 
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Nem tampouco merece guarida o pleito da 

empresa interveniente. 

O art. 7o, caput e parágrafo 2o, da Lei 

Federal n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, preceitua expressamente 

que: 

"Art. 7o. Não se admitirá a intervenção de 

terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 

( - ) 

§ 2o. O relator, considerando a relevância da 

matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por 

despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no 

parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou 

entidades". 

Descabe, portanto, a intervenção de 

terceiros interessados em ação direta de inconstitucionalidade, 

admitindo-se apenas, excepcionalmente, a participação de órgãos ou 

entidades de expressiva representatividade, na qualidade de amicus 

curiae, em processos que envolvam matéria de grande relevância, 

hipótese que, à evidência, não se caracteriza na espécie. 

A propósito, adverte Alexandre de 

Moraes, na justa medida, que: 

"O STF não vem admitindo litisconsórcio 

ativo ou passivo ou a intervenção assistencial de terceiro 

concretamente interessado, em face da natureza abstrata desta 

espécie de controle, incompatível com o acesso de terceiros 

interessados somente em defender seus direitos subjetivos" (v. 

"Constituição do Brasil Interpretada e Legislação 

Constitucional", 7a ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 2446). 
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E, realmente, nesse sentido, precedente do 

Colendo Supremo Tribunal Federal assentou, precisamente, que: 

"A questão não comporta maiores debates 

no âmbito desta Corte, que já fixou a exegese de que somente 

têm legitimidade para figurar no pólo passivo da ação direta de 

inconstitucionalidade os órgãos ou entidades públicas 

responsáveis pela edição do ato normativo impugnado. Como se 

sabe, o processo de controle concentrado tem características 

próprias que o diferenciam do processo subjetivo, razão pela qual 

não lhe são aplicáveis supletivamente todas as regras 

instrumentais do CPC, como, por exemplo, aquelas relacionadas 

à intervenção de terceiro. 

Questão absolutamente análoga foi 

amplamente examinada na ADIMC 1434, Celso de Mello, julgada 

em 29/08/96, ocasião em que rejeitadas, de forma unânime, as 

possibilidades de litisconsórcio passivo e assistência em casos 

como o presente, afastada a alegação de violação ao princípio da 

ampla defesa e do contraditório" (v. A D I n° 1.194-4/DF, 

Tribunal Pleno, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, j . 

20/05/2009, DJe 11/09/2009). 

Afasta-se, destarte, também a pretensão 

apresentada nos autos por TICEM - Empreendimentos & Participações 

Ltda. 

De outra banda, devem ser acolhidas as 

manifestações Ministeriais de fls. 484/488 e fls. 773/777, para o fim de 

reconhecer a alegada carência superveniente da ação, por falta de 

interesse de agir, em relação ao art. 14, § Io; art. 143, inciso II, art. 148, 

inciso III, art. 157, inciso II, alínea "b", art. 167, caput e §§ Io e 2o, art. 
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171, §§ Io e 2o, art. 216, caput e incisos I, II e III, art. 221, dos Anexos 

1-A, 15-D, 21 e da área 02N do Anexo 11 (mapa 4), todos da Lei 

Complementar n° 428/2010, os quais haviam sido impugnados na inicial 

da presente ação direta de inconstitucionalidade, mas tiveram suas 

redações alteradas depois da propositura da demanda, com a vigência da 

Lei Complementar n° 498, de 14 de junho de 2013, restando supridos os 

vícios apontados pelo autor quanto a eles. 

Em relação aos demais dispositivos 

questionados na petição inicial, contudo, a ação merece acolhida. 

Com efeito, os atos normativos que 

remanescem como objeto da demanda, dispõem, in verbis: 

"Art. 14. O percentual de áreas destinadas 

ao uso público nos loteamentos será proporcional à densidade 

populacional prevista para a gleba, observado o mínimo de 35% 

(trinta e cinco por cento) da área total, atendendo as seguintes 

disposições: 

I - 5% (cinco por cento), no mínimo, para 

área institucional; 

área verde; e 

sistema de lazer. 

II - 5% (cinco por cento), no mínimo, para 

III - 5% (cinco por cento), no mínimo, para 

(...) 

§ 2o. O percentual mínimo de áreas verdes e 

de sistema de lazer em glebas situadas em Zona de Proteção 

Ambiental Dois - 2PA2 será de 15% (quinze por cento), mesmo 

quando localizadas em Áreas de Controle de Impermeabilização. 

§ 3o. As glebas situadas em Zonas de 

Qualificação- ZOA ou Zonas de Urbanização Específica - ZUE 
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V 
deverão atender ao disposto nos arts. 143, 144, 146 e 147 desta 

lei complementar. 

(...) 

Art. 16. As calçadas ao longo das áreas 

verdes, sistemas de lazer e áreas institucionais deverão ser 

executadas pelo loteador, respeitando as disposições da Lei 

Municipal n° 8.077, de 05 de abril de 2010, exceto nos 

loteamentos que possuírem mais de 90% (noventa por cento) dos 

lotes com áreas de até 200,00m2 (duzentos metros quadrados). 
Art. 17. As áreas destinadas a lotes, resultantes do 

projeto de loteamento, deverão atender as dimensões estabelecidas para cada 

zona de uso, nos termos do Anexo 12 desta lei complementar, observados os 

seguintes parâmetros mínimos'. 

(...) 

II - definida a declividade final do lote e da 

via de situação, a área e a testada mínimas dos lotes serão 

estabelecidas conforme quadro abaixo: 

Declividade do lote (%) 

OS 25 

> 25 < 30 

Testada mínima (m) 

8,00 

10,00 

Área mínima (m2) 

200,00 

250,00 

(...) 

Art. 4 1 . São requisitos técnico-urbanísticos para 

parcelamento do solo para implantação de loteamento industrial'. 

I - da área totai da gleba deverão ser 

destinados no mínimo 35% (trinta e cinco por cento) para uso 

público, sendo que: 

( - ) 

Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. 
Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. 
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b) 5% (cinco por cento), no mínimo, para 

área verde; 

(...) 

Art. 48. O percentual de áreas destinadas ao 

uso público, nos loteamentos de chácaras, será de no mínimo de 

35% (trinta e cinco por cento) da área total, atendidas as 

seguintes disposições: 

(...) 

II - 10% (dez por cento), no mínimo, para 

área verde e sistema de lazer, respeitado, no mínimo, 5% (cinco 

por cento) para sistema de lazer. 

(...) 

Art. 112. ... 

(...) 

§ 5o. Para os loteamentos Jardim Satélite e 

Bosque dos Eucaliptos, a área resultante do desdobro não 

poderá ser inferior a 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 

salvo situações já existentes e anteriores a esta lei complementar, 

devidamente comprovadas. 

Art. 113. ... 

(...) 

§ 2o. A concessão de alvará de construção e 

regularização de imóvel objeto de desdobro fica condicionada à 

apresentação do certificado de averbação no Cartório de Registro 

de Imóveis, exceto para os lotes com área inferior a 600,00m2 

(seiscentos metros quadrados), provenientes de loteamentos 

aprovados até 30 de dezembro de 1997, sendo efetuada a 

alteração cadastral do imóvel pela Divisão de Cadastro Técnico 

do Departamento da Receita, imediatamente após o deferimento 

do desdobro. 

Pi 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0244366-29.2012.8.26.0000 



14 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ft 

Art. 131. ... 

(...) 

IV - Nos imóveis localizados na Avenida São 

João e Nove de Julho, no trecho compreendido entre as Ruas 

Taquaritinga até a Rua Madre Paula São José, Rua Serra Negra 

até a Rua Guarujá, serão admitidas as atividades não residenciais 

de clínicas médicas sem internação, clínica odontológica sem 

internação, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, 

consultórios, seguradoras, órgãos públicos administrativos, 

arquitetura, engenharia, publicidade, marketing, imobiliária e 

agência de turismo, devendo respeitar: 

a) gabarito máximo de 8,70m (oito metros e 

setenta centímetros); 

b) área de terreno mínima de 400,00 m2 

(quatrocentos metros quadrados); 

c) coeficiente de aproveitamento de 1,3 e 

taxa de ocupação de 0,65; 

d) recuo frontal mínimo de 5,00 (cinco 

metros) e recuo lateral e de fundos de 1,5m (um metro e 

cinqüenta centímetros). 

(...) 

Art. 142. As características específicas da Zona 

Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural -

ZEPH serão fixadas de acordo com as diretrizes da Secretaria de Planejamento 
g 

Urbano, depois de ouvido o COMPHAC. 

Parágrafo Único. A ZEPH compreendida 

pela área da Tecelagem Parahyba admite somente os usos 

pecuário, agrícola, florestal e seus complementares, bem como a 

atividade de aeródromo. 

3 Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. 
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(...) 

Art. 147. A Zona de Urbanização Específica 

Três - ZUE3 deverá ser objeto de loteamento, mediante 

apresentação de Piano de Ocupação Específica, pelo 

interessado, que contemple os seguintes requisitos: 

(...) 

II - no mínimo 30% (trinta por cento) da área 

destinada aos lotes deverá ser destinada ao uso comercial e de 

serviços; 

(...) 

IV - o uso residencial unifamiliar deverá 

constituir-se de lotes com áreas mínimas de 300,00m2 (trezentos 

metros quadrados) e testada de 12,00m (doze metros); 

V - para o uso residencial multifamiiiar, a 

área do lote deverá ter dimensão entre 2.000,00m2 (dois mil 

metros quadrados) e 5.000,00m2 (cinco mil metros quadrados), 

com testada mínima de 4G,00m (quarenta metros), recuo frontal 

de 10,00m (dez metros) e recuos lateral e de fundos de 5,00m 

(cinco metros), respeitada a proporção mínima de terreno por 

unidade habitacional superior a 20,00m2 (vinte metros 

quadrados); 

VI - o gabarito máximo de altura será 

12,00m (doze metros) ou 4 (quatro) pavimentos, não podendo 

haver, na cota de nível da cobertura, qualquer obstáculo visual 

proveniente da indústria confrontante; 

(...) 

Art. 153. No Corredor Orla do Banhado -

CR8, constante do Anexo 14-H, serão admitidos exclusivamente 

o uso residencial unifamiliar R1 e CS, atendendo aos seguintes 

requisitos: 

Pr 
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III - as construções serão feitas de modo a não 

prejudicar a paisagem, com a cota mais alta da edificação limitada ao nível da 

via pública defrontante, incluindo as obras de caixa d'água, casa de máquinas, 
4 

platibanda, estacionamentos, telhado e outras obras acessórias ou afins', 

(...) 

V - nos casos de ampliação e reforma de 

imóveis, ficam excetuadas das disposições do inciso III deste 

artigo as vias Bernardo Grabois, Ibaté e Corifeu de Azevedo 

Marques até o cruzamento com a Rua Heitor de Andrade. 

(...) 

Art. 158. A subcategoria de uso Residencial 

Multifamiliar Horizontal Um - RH1 e Residencial Multifamiliar Horizontal Dois -

RH2 deverão prever, respectivamente, 20,00m2 (vinte metros quadrados) e 

12,00m2 (doze metros quadrados) de área de lazer e recreação por unidade 
5 

habitacional. 

Parágrafo único. Os espaços definidos no 

'caput' deste artigo deverão ocupar 40% (quarenta por cento), no 

mínimo, um único perímetro e serão respectivamente ocupados e 

arborizados para os fins a que se destinam, devendo constar do 

projeto de alvará de construção. 

(...) 

Art. 162. Os empreendimentos residenciais 

multifamiliares destinados à população de baixa renda, que comprovadamente 

atendam à faixa salarial de 0 a 3 (zero a três) salários mínimos, somente serão 

admitidas na forma de Uso Residencial Multifamiliar Horizontal, ou seja, de 

unidades residenciais térreas, assobradadas ou sobrepostas. 

§ 1o. Os empreendimentos residenciais 

multifamiliares, com mais de quinhentas unidades habitacionais, 

edificados sobre loteamentos previamente aprovados, deverão 

4 Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. 
5 Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. 
' Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. 
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ser providos de equipamentos institucionais a serem definidos por 

ocasião do pedido de certidão de zoneamento. 

(...) 

Art. 175. O uso CS4-2 será admitido nas 

zonas de usos: ZC1, ZPA2, ZUD, ZUPI e no corredor CR7, com 

exceção da Av. Dr. Jorge Zarur entre a Rodovia Eurico Gaspar 

Dutra e a Av. São João e lado par da Av. Dr. Eduardo Cury. 

(...) 

Art. 202. O Condomínio Industrial deverá reservar 

espaço para a implantação de áreas verdes e sistemas de lazer, com a 

finalidade de minimização do impacto ambiental negativo e de estímulo ao 

lazer . 

§ 1o . Em glebas e/ou lotes com área igual ou 

superior a 5.000,00m2 (cinco mi! metros quadrados) dever-se-á 

reservar 10% (dez por cento) da área total do terreno para a 

implantação de áreas verdes e sistema de lazer. 

(...) 

Art. 220. É obrigatória a observância do recuo 

especial frontal, sem prejuízo do recuo urbanístico, nas vias relacionadas no 
Q 

Anexo 18 desta lei complementar . 

( - ) 

§ 2o. A exigência do recuo previsto no caput 

deste artigo será dispensada para as reformas e ampliações das 

construções existentes, inclusive com mudança de uso, desde 

que respeitado o gabarito máximo de 8,70m (oito metros e 

setenta centímetros). 

§ 3o. O recuo especial frontal poderá ser 

exigido para os empreendimentos classificados como pólos 

geradores de tráfego sempre que comprovada a necessidade de 

Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. 
Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. 
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soluções viárias imediatas para sua implantação e 

funcionamento. 

(...) 

Art. 235. As águas pluviais dos lotes deverão 

ser preferencialmente reutilizadas ou direcionadas para as 

sarjetas após a passagem pelos reservatórios de detenção ou 

retenção e sistema de infiltração, podendo ser interligadas às 

bocas de lobo ou à rede de drenagem em função do volume e 

capacidade de absorção dos mesmos. 

(...) 

Art. 241. Em toda movimentação de terra em 

terrenos cujas alterações topográficas sejam superiores a 1,00m 

(um metro) de desnível e/ou "I.OOOm3 (mil metros cúbicos) de 

volume deverá ser executada obra de contenção e estabilidade 

dos taludes. 

§ 1o. A Prefeitura Municipal poderá exigir 

projeto de terraplenagem acompanhado de justificativas e 

memoriais geotécnicos e acompanhamento de controle 

tecnológico, com a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica. 

(...) 

Art. 247. O rebaixamento de guia para acesso de 
g 

veículos de qualquer atividade deve obedecer os seguintes requisitos: 

I - O rebaixamento de guia poderá ser total 

se a testada do imóvel for menor que 12,00m (doze metros) 

respeitada a Lei Municipal n° 8.077, de 05 de abril de 2010; 

II - máximo de 50% (cinqüenta por cento) de 

rebaixamento de guia se a testada do imóvel for maior ou igual a 

9 Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. / 
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12,00m (doze metros) observado o máximo de 20,00m (vinte 

metros). 

(...) 

Art 295. Os terrenos com declividade igual 

ou superior a 40% (quarenta por cento) não poderão ser 

edificados, exceto aquelest registrados anteriormente a data de 

publicação desta lei complementar, os quais poderão ser 

edificados desde que seja apresentado projeto estrutural dentro 

das normas técnicas de segurança regulamentadas pelo Código 

de Obras e Edificações do Município. 

§ 1o. Os terrenos comercializados 

anteriormente à data de publicação desta Lei Complementar 

poderão ser edificados desde que seja apresentado projeto 

estrutural dentro das normas técnicas de segurança 

regulamentadas pelo Código de Obras e Edificações do 

Município. 

(...) 

Art. 303. A execução de edificação no Município só 

poderá ser iniciada após a obtenção de Alvará de Construção fornecido pelo 

Poder Executivo, com integral cumprimento dos parâmetros e limitações 

urbanísticas de uso e ocupação estabelecidos nesta e em outras leis 

pertinentes, inclusive as disposições contidas da Lei Complementar n° 

261/03™. 

Parágrafo Único. Ficam dispensadas do 

atendimento das disposições da Lei Complementar n° 261/03 as 

vias não relacionadas no Anexo 18 desta lei complementar". 

10 Preceito não impugnado, reproduzido apenas para conhecimento. 
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ANEXO 22 

CLASSIFICAÇÃO DE PÓLOS GERADORES TRÁFEGOS 

ATIVIDADE 

Academia de ginástica, Escola de natação, Escola de dança 

Atividades temporárias {circo/parque de diversões/feira de exposições) 

Auditório, Cinema, Sala de concerto acústico, Teatro, TV com auditório 

Aterro industrial, Aterro sanitário, Usina de reciclagem e/ou compostagem, 
Incinerador para resíduo sólido 

Autódromo, Bicicross, Hipódromo, Kart in door, Motocross, Pista de kart, 
Velódromo e Pista de corrida/Teste em geral 

Bar noturno. Cachaçaria, Choperia, Churrascaria. Pizzaria, Petiscaria, Restaurante 

Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e 
enqarrafadoras de GLP 

Boate, Buffet, Casa de show e espetáculo, Casa noturna, Danceteria, Salão 
de baile, Local de ensaio de escola de samba e conqêneres 

Centro cultural, museu, órgão ou instituição pública 

Centro e/ou Pavilhão de feira, Pavilhão de exposição 

Cemitério, Crematório, Veiório 

Clinica médica (sem internação), Fisioterapia, Ultra-sonografia, Patológica, Radiotógica. 
Odontolóqica, Veterinária, Laboratório de análise clínica 

Clube esportivo e recreativo, Parque temático, Zoológico 

Comércio atacadista de produtos específicos 

Comércio de material de construção (areia, cimento, madeira, pedra, tinta, 
material lubrificante, resina etc.} 

Concessionária ou revendedora de veículos 

Condomínio industria!, Serviço de logística com área de terreno > 5.000m2 

Escola fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizante, Idioma 

Escola 3o grau, Pré-vestibular, Pós-graduação 

Estacionamento e garagem 

Estádio 

Ginásio de esporte, Quadra com arquibancada, ADC 

Hospital, Maternidade, Pronto-Socorro, Ambulatório, Casas de saúde, 
Sanatório, Clinica médica com internação 

Hotel, Pousada 

Indústria 

Lavanderia hospitalar, lavanderia industrial 

Loja de departamentos (magazines) ou especializadas 

Mercado, Supermercado, Hipermercado 

Prédio Comercial, Serviço (sala, escritório, consultório) 

Posto de abastecimento de veículos 

Residencial Multifamiliar - UR > 80m2, Fiat 

Residencial Multifamiliar - UR < 80rn?, Fiat 

Residencial Multifamiliar de Interesse Social (programa habitacional 
realizado por órgão governamental ou entidade da administração indireta 

criada para esta finalidade) 
Shopping center 

Templo, Local de culto religioso 

Transportadora de derivado de petróleo, produto inflamável, explosivo e perigosos 

Transportadora, Empresa de mudança, Garagem de ônibus e caminhão, 
trator e máquina de qrande porte 

PORTE 

ACC > 5OOm0 

-
ACC> 100m3 

-

-

ACC > 500m* 

-

-

ACC> 1000m2 

-
-

ACC > 1000m* 

-
ACC > 500m? 

ACC > 500m2 

ACC> 1000ma 

-
ACC> 1000ma 

-
acima de 200 vagas 

-
-

-

a partir de 120 aptos. 

ACC> 1500m.2 

-
-

ACC > 2000m2 

ACC > 3000m3 

-
a partir de 120 UR 

a partir de 240 UR 

-

ACC> 10.000m2 

250m2 < AC 

-

-
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ANEXO 14-A 

CORREDOR UM - CR1 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

m/cs 

INDIC 

CA 

1,3 

TO 

0,65 

ES MÁXIMOS 

GABARITO 
(m) 

8,70 

MAX. 
PAV. 

-

ÍNDICES MÍNIMOS 
DIMENSÕES MÍNIMAS DO 

LOTE 

ÁREA DO LOTE 

250,00 (*)/ 
450,00 (**) 

TESTADA 
(m) 

10,00 (*)/ 
15.00 (**) 

RECUOS MÍNIMOS (m) 

RECUO 
FRONTAL 

5,00 

RECUO LATERAL 
ATÉ T PAV. 

1,5 

RECUO 
FUNDOS 

ATÉ 2o PAV. 

1,5 

(*) quando atravessa ou circunda as ZR-2 e ZR-3 
(**) quando atravessa ou circunda as ZR-1 

AVENIDA ANCHIETA 
RUA BENEDITO MARCONDES DOS SANTOS (BOSQUE DOS EUCALIPTOS) 
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 
RUA BRÁS CUBAS 
RUA DOS CAJUEIROS . 
RUA EMÍLIO MARELO 
RUA FERNÃO DIAS 
RUA LAGOA DA PRATA (BOSQUE DOS EUCALIPTOS) 
AVENIDA LÍVIO VENEZIANi (TRECHO DO LOTEAMENTO CHÁCARAS SÃO JOSÉ) 
RUA SEBASTIANA MONTEIRO (BOSQUE DOS EUCALIPTOS) 
RUA MANOEL BOSCO RIBEIRO (ATÉ A ESQUINA COM A RUA EMÍLIO MARELO) 
RUA SÃO JOÃO DEL REI (BOSQUE DOS EUCALIPTOS) 
AVENIDA SHISHIMA HIFUMI - COM EXCEÇÃO DOS ÍMÓVEIS DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 4009990001.0000 E 
29099900180000 (FVE)) 
AVENIDA IRONMAN VICTOR GARRIDO 

ANEXO 14-B 

CORREDOR DOIS » CR2 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

R1/CS/CS1 

RH1 

ÍNDICES MÁXIMOS 

CA 

1,3 

TO 

0,65 

GABARITO 
(m) 

8,70 

NQ 

MAX. 
PAV. 

-

ÍNDICES MÍNIMOS 
DIMENSÕES MÍNIMAS DO 

LOTE 

ÁREA DO LOTE 
(m1) 

250,00 

1.000,00 

TESTADA 
(m) 

10,00 

20,00 

RECUOS MÍNIMOS (m) 

RECUO 
FRONTAL 

5,00 

RECUO LATERAL 
ATÉ 2° PAV. 

1,50 

RECUO 
FUNDOS 

ATÉ 2o PAV. 

1,50 

3,00 

AVENIDA CAMPOS ELISEOS 
RUA MADRE PAULA DE SÃO JOSÉ 
AVENIDA ENGENHEIRO FRANCISCO PRESTES MA1A 
AVENIDA SÃO JOÃO (lado Espianada) 
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CORREDOR CINCO - CR5 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

CS 
CS1 / C S 2 W / 
I / AGI A / !B 

CS4-11"' 
MCS 

ÍNDICES MÁXIMOS 

CA 

3,0 

TO 

0,65 

GABARITO 
(m) 

15,00 

-

N° 
MAX. 
PAV. 

-

08(2) 

ÍNDICES MÍNIMOS 
DIMENSÕES MÍNIMAS DO 

LOTE 

ÁREA DO LOTE 

250,00 

1.000,00 

TESTADA 
<m) 

10,00 

20,00 

RECUOS MÍNIMOS (m) 

RECUO 
FRONTAL 

5,00 

10,00 

RECUO LATERAL 
ATÉ 2" PAV. 

1,50 

5,00(,) 

RECUO 
FUNDOS 

ATÉ 2o PAV. 

1,50 

5,00(,> 

(1) - H/6 com mínimo de 5,00m. 
(2) - H/6 com mínimo de 3,00m. 
(4) - Conforme artigos 173,174,175 e inciso IV do artigo 187 desta Lei 

AVENIDA GISELE MARTINS 
AVENIDA ANDROMEDA (DESDE A RUA IGUAPE 
ATÉ A PRAÇA DAS BANDEIRAS) AVENIDA GUADALUPE 
AVENIDA ADONIAS DA SILVA 
AVENIDA ÂNGELO BELMIRO PONTES 
AVENIDA ITABAIANA 
RUA ANTÔNIO GALVÂO JÚNIOR AVENIDA JOÃO RODOLFO CASTELLI (ATÉ O FINAL DO LOTEAMENTO 
ViLA ADRIANA) 
AVENIDA BENEDICTO ALBINO TOMAZ AVENIDA JUSCELINO KUBÍTSCHEK (exceto trecho CR6) 
AVENIDA BENEDITO FRIGGI AVENIDA MARIA DE LOURDES M. ASSIS 
AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO AVENIDA NOVE DE NOVEMBRO 
ESTRADA DO CAPITINGAL AVENIDA PEDRO FRIGGI 
AVENIDA CIDADE JARDIM (ENTRE A PRAÇA 
DAS BANDEIRAS E AVENIDA SALINAS) AVENIDA PERSEU (DA AVENIDA ANDROMEDA ATÉ A AVENIDA URUPÊS) 
RUA JOÃO ADÃO AVENIDA SEBASTIÃO GUALBERTO 
AVENIDA DOS ASTRONAUTAS AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES (DA AVENIDA BENEDITO 
FRIGGI ATÉ A RUA 29 DE JUNHO) 
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA AVENIDA URUPÊS 

ANEXO 14-H 

CORREDOR ORLA DO BANHADO - CR8 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

R1/CS 

ÍNDICES MÁXIMOS 

CA 

1,3 

TO 

0,50 

GABARITO 
(m) 

-

MAX. 
PAV. 

-

ÍNDICES MÍNIMOS 
DIMENSÕES MÍNIMAS DO 

LOTE 

ÁREA DO LOTE 
(m1) 

250,00 

TESTADA 
(m) 

10,00 

RECUOS MÍNIMOS (m) 

RECUO 
FRONTAL 

5,00 

RECUO LATERAL 

1,50 

RECUO 
FUNDOS 

ATÉ 2" PAV. 

1,50 

Não poderão ter gabarito de altura superior ao nível das respectivas vias públicas defrontantes, incluindo neste 
caso as obras de caixa d'água, casa de máquinas, estacionamentos, platibandas, telhados e assemelhados. 

RUAANAEUFRÁSIA 
RUA BERNARDO GRABOIS 
RUA BRÁS CUBAS 
RUA CORIFEU DE AZEVEDO MAROUES (NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA IBATÊ E A RUA 
MATSUSTOCCO TAIRA) 
RUA IBATÉ 
RUA LUIZ JACINTO 
AVENIDA MADRE THEREZA 
RUA MANOEL BORBA GATO 
AVENIDA SÃO JOSÉ 
PRAÇA CÂNDIDA MARIA CÉSAR SAWAYA GIANA 
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ANEXO 11 (MAPA 4 - MAPA DE ZONEAMENTO) 

Pois bem. 

Este Colendo Órgão Especial já 

expressamente reconheceu "a legitimidade do Poder Legislativo para iniciar 

projeto de lei versando sobre regras gerais e abstratas de zoneamento e uso 

e ocupação do solo urbano" (v. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 

0198857-75.2012.8.26.0000, relator Desembargador ARTUR 

MARQUES, j . 30/01/2013). 

E também o Pretório Excelso definiu que: 
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"Ação direta de inconstitucionalidade contra 

lei municipal, dispondo sobre matéria tida como tema 

contemplado no art. 30, VIII, da Constituição Federal, da 

competência dos Municípios. Inexiste norma que confira a Chefe 

do Poder Executivo municipal a exclusividade de iniciativa 

relativamente à matéria objeto do diploma legal impugnado (lei 

municipal versando sobre loteamento, uso de lote, ocupação 

máxima e altura das edificações, uso e ocupação do solo urbano 

e zoneamento). Matéria de competência concorrente. Inexistência 

de invasão da esfera de atribuições do Executivo municipal. 

Recurso extraordinário não conhecido" (v. RE n° 218.110-6/SP, 

2a Turma, relator Ministro NÉRI DA SILVEIRA, j . 

02/04/2002, DJU 17/05/2002). 

Destarte, na medida em que o objeto da 

presente ação diz respeito a "normas relativas ao parcelamento, uso e 

ocupação do solo em São José dos Campos", inseridas, portanto, na 

competência legislativa comum dos poderes Legislativo e Executivo, 

não havia mesmo óbice à apresentação de emendas ao projeto de 

iniciativa do Prefeito por parte da Edilidade. 

Mostra-se indubitável, então, que, não 

havendo aumento de despesa, pode o Legislativo, em princípio, emendar 

projetos de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo; in casu, 

não se mostrava admissível, no entanto, desfigurar esse projeto, 

comprometendo a harmonia e a simetria da proposta inicial, haja vista a 

matéria nele tratada. 

No caso vertente, o autor indicou 

detalhadamente as disposições que teriam sofrido alteração substancial 
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no texto originário produzido pelo Chefe do Poder Executivo, a partir de 

emendas propostas e aprovadas no âmbito da Casa Legislativa local, 

consignando que: 

"Confrontando-se, ainda, os atos 

normativos, acrescidos ou modificados, com o projeto original (fls. 

62/312), observam-se as seguintes alterações cuja 

inconstitucionalidade pretende seja declarada (a primeira 

numeração refere-se ao projeto original e as seguintes ao texto 

da emenda e da lei complementar): 

1) Art. 14, caput, seus incisos I, II, III, e § 1 o 

e § 2o: diminuíram o percentual de áreas públicas de 45% 

para 35% nos loteamentos, reduzindo de 20% para 5% a 

área mínima a ser destinada a área verde e sistema de 

lazer, bem como reduziu de 10% para 5% a área mínima 

isoladamente destinada a sistema de lazer. Diminuíram o 

percentual mínimo de áreas verdes em glebas dentro de 

área de controle de impermeabilização, bem como na Zona 

de Proteção Ambiental Dois (ZPA2) (fls. 86/87 -1.171/1.172 

e 2.501); 

2) Art. 16: dispensou a construção de 

calçada ao longo de áreas verdes, sistema de lazer e áreas 

institucionais em loteamentos que possuam mais de 90% 

dos lotes até 200m2 (fls. 88 -1.171 e 2.502); 

3) Inciso II do art. 17: alterou a testada e a 

área mínima de lotes conforme a declividade (fls. 88 - 1.172 

e 2.502/2.503); 

4) Inciso I do art. 41 e sua alínea b: 

reduziram a destinação mínima de áreas públicas em 

loteamento industrial de 45% para 35%, com diminuição do 

Pr 
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percentual de área verde, eliminou, ainda, a necessidade de 

dimensões mínimas de lotes (fls. 95 -1.172 e 2.508); 

5) Art. 48, caput, e seu inciso II: diminuíram 

o percentual de áreas destinadas ao uso público nos 

loteamentos de chácaras de 45% para 35%, com redução 

do percentual mínimo das áreas verdes e sistema de lazer 

de 20% para 10% (fls. 96 -1.173 e 2.509); 

6) § 5o do art. 112: incluiu, para permitir 

desdobro em loteamentos específicos, os loteamentos 

Jardim Satélite e Bosque dos Eucaliptos, permitindo, assim, 

regularização de situações anteriores (fls. 124 - 1.192 e 

2.532); 

7) § 2o do art. 113: aumentou o âmbito dos 

imóveis para fins de concessão de alvará de construção e 

regularização (fls. 124 -1.192 e 2.532/2.533); 

8) Inciso IV e suas alíneas a, b, c e d do art. 

131: alteraram o zoneamento, instituindo casuisticamente 

um zoneamento especial (fls. 133 e 1.144); 

9) Parágrafo único do art. 142: incluiu, para 

definir usos permitidos em área específica, a ZEPH, 

compreendida pela área da Tecelagem Parahyba (fls. 138 -

1.279 e 2.544); 

10) Inciso II do art. 143: reduziu o percentual 

de 10% para 5% da área a ser destinada para fim 

institucional em glebas situadas em Zona de Qualificação -

ZQA, que sejam objeto de Plano de Ocupação Específica 

(fls. 138-1.175 e 2.544); 

11) Incisos II, IV, V e VI do art. 147: 

alteraram regras de destinação de áreas em loteamento; 

estabeleceram medidas para testada e áreas mínimas de 

lotes de uso residencial unifamiliar; reduziram a proporção 
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mínima de terreno por unidade e estabeleceu medidas de 

gabarito (fls. 142 -1.280 e 2.547); 

12) Inciso III do art. 148: dispensou 

autorização do 4o COMAR em relação a determinadas 

edificações a serem implantadas nas áreas que especifica 

(fls. 142-1.192 e 2.547); 

' ' ' 13) Art. 153: incluiu uma hipótese de 

permissão de uso no Corredor Orla do Banhado e acresceu 

o inciso V para dispensar restrições urbanísticas em 

determinadas vias (fls. 145 -1.194 e 2.549/2.550); 

14) Alínea b do inciso II do art. 157: alterou o 

uso, permitindo aumento de unidades habitacionais 

decorrentes de programas habitacionais para população 

com renda familiar de até 6 (seis) salários mínimos (fls. 146 -

1.194 e 2.551); 

15) Parágrafo único do art. 158: reduziu a 

área e o perímetro dos espaços de área de lazer e 

recreação em empreendimentos de 50 até 120 unidades 

habitacionais (fls. 147 -1.176 e 2.551); 

16) § 1 o e § 2o do art. 162: sujeitaram a 

implantação de equipamentos institucionais apenas para 

empreendimentos residenciais multifamiliares com mais de 

quinhentas unidades habitacionais (fls. 148 - 1.194 e 

2.552/2.553); 

17) Art. 167, caput e § 1 o e § 2o: 

estabeleceram critérios para caracterização de categoria de 

uso e condições de ocupação (fls. 149/150 - 1.280/1.281 e 

2.553/2.554); 

18) § 1 o e § 2o do art. 171: incluíram, para 

discriminar em relação ao uso e restrições urbanísticas, as 

atividades religiosas, estabelecendo condições 
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diferenciadas em relação às demais atividades ruidosas (fls. 

152-1.195/2.556); 

19) Art. 175: alterou regras de zoneamento, 

excepcionando algumas áreas (fls. 154-1.281 e 2.558); 

20) § 1 o do art. 202: reduziu o percentual de 

área destinada a áreas verdes e sistema de lazer em 

Condomínio Industrial (fls. 166 -1.281 e 2.568); 

21) Incisos I, II, III do art. 216: alteraram 

condições de aplicação dos recuos e eliminaram exigência 

de recuo lateral (fls. 169-1.281/1.282 e 2.571); 

22) § 2o e 3o do art. 220: dispensaram 

observância de recuos para determinados imóveis e 

impuseram restrições à sua exigência nos empreendimentos 

classificados como pólos geradores de tráfego (fls. 170/171 -

1.282 e 2.572); 

23) Art. 221: dispensou observância de 

recuos mínimos laterais e fundos (fls. 171 -1.282 e 2.572); 

24) Art. 235: possibilitou que águas pluviais 

possam ser direcionadas para as sarjetas sem passagem 

por reservatórios de detenção ou retenção, bastando que 

passem por sistema de infiltração, ou seja, escoamento pelo 

solo (fls. 175/176 -1.177 e 2.576); 

25) Art. 241 e seu § 1o : alteraram requisito 

para execução de obra de contenção e estabilidade dos 

taludes, dispensando aprovação prévia da Prefeitura 

Municipal (fls. 177 -1.282 e 2.578); 

26) Incisos I e II do art. 247: ampliaram as 

condições para rebaixamento de guias, levando à 

diminuição de área de estacionamento na cidade (fls. 180 -

1.178 e 2.580); 
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27) Art. 295, caput acrescentou exceção 

para permitir construção em terrenos com declividade igual 

ou superior a 40% (quarenta por cento). O § 1 o do art. 295 

foi incluído sem qualquer emenda que o justificasse, abrindo 

possibilidade de construção em terrenos com declividade 

igual ou superior a 40% (quarenta por cento) 

comercializados anteriormente à data de publicação desta-

Lei Complementar (fls. 197 -1.196/1.197 e 2.593); 

28) Parágrafo único do art. 303: dispensou a 

aplicação da Lei Complementar n° 261/03 (Dispõe sobre 

normas urbanísticas e de ocupação do solo para imóveis 

lindeiros às vias que integram o projeto do Anel Viário, e dá 

outras providências) a determinados imóveis (fls. 300 -

1.884 e 2.596); 

29) No Anexo 01-A, referente ao 

'Dimensionamento das Vias', foi excluída a classificação de 

Via Local de 1 a e 2a categoria, passando para uma única 

categoria, não possibilitando exigência de maior largura da 

via e da calçada (fls. 203 -1.183 e 2.599); 

30) No Anexo 12 foram reduzidas as áreas 

mínimas e recuo frontal dos lotes em diversas zonas (fls. 

261 /264 - 1.159/1.162 e 2.662); 

31) No Anexo 14-A foram excluídos alguns 

imóveis (os de inscrição 4009990001.0000 E 

29099900I80000) das restrições do Corredor 1 (CR1) (fls. 

266-1.200 e 2.664); 

32) No Anexo 14-B foi incluído no Corredor 

Dois (CR2) o lado ímpar da Rua Nelson César de Oliveira 

(fls. 266-1.163 e 2.665); 

33) No Anexo 14-C foram reduzidas as 

áreas mínimas dos lotes na zona RH1 e incluída a 
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expressão 'Lado par 6 andares para as atividades RV1' em 

seguida à Rua Nelson César de Oliveira (fls. 267 - 1,164 e 

2.666); 

34) No Anexo 14-D foram reduzidas as 

áreas mínimas dos lotes na zona RH1 e incluída a 

expressão 'exceto lado par gabarito de 8,70m para todas as 

atividades' em seguida à Avenida Iguape (fls. 267 - 1.164 e _ 

2.666); 

35) No Anexo 14-E foi aumentada a 

capacidade de aproveitamento (CA) de 2,0 para 3,0, bem 

como ressalvado o trecho CR6 na Avenida Juscelino 

Kubistchek (fls. 268 -1.201 e 2.667); 

36) No Anexo 14-G foi aumentada a 

capacidade de aproveitamento (CA) de 2,0 para 3,0 (fls. 269 

- 1.165 e 2.668); 

37) No Anexo 14-H foi acrescida dentre as 

atividades permitidas o CS (USO COMERCIAL, DE 

SERVIÇO E INSTITUCIONAL) (fls. 270 - 1.202 e 2.669); 

38) No Anexo 15-D foram dispensadas 

medidas mitigadoras de atividades geradoras de ruído 

noturno relativo a rinque de patinação e boliche (com horário 

de funcionamento após as 22h00min) (fls. 274/275 -1.203 e 

2.674); 

39) No Anexo 21, referente a 'Vagas de 

Estacionamentos', reduziu a exigência de vagas totais em 

relação às áreas construídas, bem como reduziu o 

percentual de vagas para bicicletas e motos (fls. 293/296 -

1.185/1.189 e 2.692/2.696); 

40) No Anexo 22, referente à 'Classificação 

de Pólos Geradores de Tráfegos', abrandou a classificação 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0244366-29.2012.8.26.0000 

30 i/ 

PT 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO t[ 

de polo gerador de tráfegos (fls. 297/298 e 1.190/1.191)" (v. 

fls. 38/45). 

Como se vê, ressalvadas as modificações 

posteriores, citadas linhas atrás, introduzidas pela Lei Complementar n° 

498/2013, as alterações trazidas pelas emendas parlamentares, objeto da 

presente ação, atingiram pontos nodais da proposição apresentada pelo 

Executivo, ao imporem considerável abrandamento das restrições 

urbanísticas ali previstas, verbi grafia, reduzindo o percentual mínimo a 

ser reservado para as áreas públicas (v. art. 14, caput e incisos I, II e III), 

ampliando as possibilidades de desdobro (v. art. 112, § 5o) e 

modificando condições de aplicação dos recuos, com a eliminação da 

exigência de recuo lateral (v. art. 216, incisos I, II e III), dentre inúmeras 

outras distorções, em relação ao projeto original, o que se mostra 

inaceitável; afinal, essas emendas não se apoiaram em estudos técnicos 

abalizados e preexistentes à sua aprovação pelo Plenário, desvirtuando o 

planejamento estruturado no projeto enviado à Casa Legislativa. 

Nessa linha, desconsiderou-se o 

regramento relativo ao desenvolvimento urbano e proteção ao meio 

ambiente posto na Constituição Estadual. 

Estabelece o art. 181, caput e § Io, da 

Carta Paulista, in verbis: 

"Artigo 181 - Lei municipal estabelecerá em 

conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre 

zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, 

índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações 

administrativas pertinentes. 
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§ 1o - Os planos diretores, obrigatórios a 

todos os Municípios, deverão considerar a totalidade de seu 

território municipal". 

Ora, prescinde de maiores digressões a 

certeza de que as disposições legais questionadas nos autos, na forma 

em que inseridas na Lei Complementar n° 428/2010, do Município de 

São José dos Campos, claramente desconsideram tais preceitos 

constitucionais. 

A evidência, ao se promover alterações 

meramente pontuais no projeto original apresentado pelo Executivo, 

como mencionado precedentemente, acabou-se por adotar soluções 

casuísticas, destinadas ao atendimento de situações particulares, sem que 

se tivesse tomado em consideração as normas de uso e ocupação do solo 

estabelecidas em relação à totalidade do território municipal. 

É nítido que as previsões legais ora 

contestadas foram editadas de forma desvinculada do planejamento 

urbano em seu contexto geral, considerando apenas eventuais efeitos 

localizados, sem preverem ou preocuparem-se com as conseqüências 

que as alterações do zoneamento ali estabelecidas poderiam trazer para o 

meio ambiente e o desenvolvimento urbano futuramente. 

A propósito, bem destacou a douta 

Procuradoria-Geral de Justiça que: 

"Todo e qualquer regramento relativo ao uso 

e ocupação do solo seja ele geral ou individualizado (autorização 

para construção em determinado imóvel, alteração do uso do solo 

para determinada via, área ou bairro, etc.) deve levar em 

consideração a cidade em sua dimensão integral, dentro de um 
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sistema de ordenamento urbanístico, razão pela qual a exigência 

de planejamento e estudos técnicos. 

O art. 182, caput, da CF disciplina que 'a 

política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes'. - — 

O inciso VIII do art.30 da Constituição 

Federal prevê ainda a competência dos Municípios para 

'promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento, e da 

ocupação do solo urbano'. 

Em decorrência dos dispositivos acima 

apontados pode-se concluir que: (a) a adequada política de 

ocupação e uso do solo é valor que conta com assento 

constitucional (federal e estadual); (b) a política de ocupação e 

uso adequado do solo se faz mediante planejamento e 

estabelecimento de diretrizes através de lei; (c) as diretrizes 

para o planejamento, ocupação e uso do solo devem constar do 

respectivo plano diretor, cuja elaboração depende de avaliação 

concreta das peculiaridades de cada Município; (d) a legislação 

específica sobre uso e ocupação do solo deve pautar-se por 

adequado planejamento e participação popular. 

A norma urbanística é, por sua natureza 

uma disciplina, um modo, um método de transformação da 

realidade, de superposição daquilo que será a realidade do futuro 

àquilo que é a realidade atual. 

Para que a norma urbanística tenha 

legitimidade e validade deve decorrer de um planejamento que é 

um processo técnico instrumentalizado para transformar a 

realidade existente no sentido de objetivos previamente 
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estabelecidos. Não pode decorrer da simples vontade do 

administrador, mas de estudos técnicos que visem assegurar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade (habitar, 

trabalhar, circular e recrear) e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

O planejamento não é mais um processo 

discricionário è dependente da mera vontade dos_ 

administradores. É uma previsão e exigência constitucional (arts. 

48, IV, 182 CF e art.180, II, da CE). Tornou-se imposição jurídica, 

mediante a obrigação de elaborar planos e estudos quando se 

tratar da elaboração normativa relativa ao estabelecimento de 

diretrizes e normas tocantes ao desenvolvimento urbano. 

O planejamento urbanístico não é um 

simples fenômeno técnico, mas um verdadeiro processo de 

criação de normas jurídicas, que ocorre em duas fases: uma 

preparatória, que se manifesta em planos gerais normativos, e 

outra vinculante, que se realiza mediante planos de atuação 

concreta, de natureza executiva. 

(...) 

A ordenação do uso e ocupação do solo é 

um dos aspectos substanciais do planejamento urbanístico. 

Preconiza uma estrutura orgânica para a cidade, mediante 

aplicação de instrumentos legais como o do zoneamento e de 

outras restrições urbanísticas que, como manifestação concreta 

do planejamento urbanístico, tem por objetivo regular o uso da 

propriedade do solo e dos edifícios em áreas homogêneas no 

interesse do bem-estar da população, conformando-os ao 

princípio da função social. 

Para que o zoneamento seja legítimo, há de 

ter objetivos públicos, voltados para a realização da qualidade de 

vida dos habitantes da cidade e de quem por ela circule. 
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O zoneamento, como atividade urbanística, 

busca a transformação e orientação da realidade das cidades, 

dando uma sistematização senão a ideal, pelo menos a possível 

e mais adequada. Por esse motivo é que a delimitação das 

zonas, sua localização e área com definição dos usos e restrições 

urbanísticas, dependem de um estudo que deve levar em conta a 

situação existente e os objetivos do poder público com respeito às 

características da cidade, segundo as possibilidades atuais e 

futuras do seu desenvolvimento, tal como precisa ser com 

qualquer tipo de planejamento. 

Como instrumento legal urbanístico, o 

zoneamento deve ser estruturado e sistematizado para que possa 

proporcionar o adequado e sustentável crescimento da cidade, 

tendo sempre em vista o bem-estar da comunidade. 

A sistemática constitucional - relativa à 

necessidade de planejamento, diretrizes, e ordenação global da 

ocupação e uso do solo - evidencia que o casuísmo, nessa 

matéria, não é em hipótese alguma admissível. 

O ato normativo que altera sensivelmente as 

condições, limites e possibilidades do uso do solo urbano sem 

realização de qualquer planejamento ou estudo específico, viola 

diretamente a sistemática constitucional na matéria. 

Não se admite, nesse quadro, modificações 

individualizadas, pontuais, casuísticas e dissociadas da estrutura 

sistêmica da utilização de todo o solo urbano estampada no mapa 

de zoneamento e nas demais normas propostas pelo Projeto de 

Lei. Caso contrário, tornar-se-iam inócuos e sem qualquer 

validade todo o planejamento e os estudos realizados pelo Poder 

Executivo, através da Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano, para fins de elaboração e aprovação do Plano Diretor e 

da Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano, pois 
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(r 
qualquer modificação parlamentar poderia redundar na completa 

alteração de tudo o quanto planejado e decidido até então. 

(...) 

No caso em tela, pela análise do processo 

legislativo da Lei Complementar Municipal n° 428/10, verifica-se 

que não foram providenciados estudos técnicos ou qualquer 

planejamento abalizado para as alterações promovidas por força——... -

das emendas especificadas. 

(...) 

As alterações e acréscimos normativos 

impugnados trazem inegável e direta interferência no zoneamento 

e no planejamento urbano do município, comprometendo o 

crescimento organizado da cidade e a ocupação ordenada de 

seus espaços. 

Basta lembrar que além das alterações 

pontuais no zoneamento, foram abrandadas e eliminadas 

diversas imposições e restrições urbanísticas, sobretudo com 

redução na obrigação de destinação de áreas públicas; redução 

de vagas de estacionamentos; redução de áreas para lazer, 

recreação e para instalação de equipamentos urbanos; redução 

ou eliminação da obrigatoriedade de instalação de equipamentos 

urbanos; ampliação de áreas de guias rebaixadas; e ampliação 

das possibilidades de desdobro de lotes. Como conseqüência, 

teremos maior adensamento populacional, problemas para o 

tráfego e diminuição da qualidade de vida, justamente o que o 

planejamento inicial buscou evitar" (v. fls. 48/55). 

Bem de ver, outrossim, que as 

modificações introduzidas no Projeto de Lei Complementar n° 8/2010, 

apresentado pelo Executivo, prescindiram ainda da inafastável 

participação popular. 
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O art. 180, inciso II, da Constituição 

Estadual prevê, categoricamente, que: 

"Artigo 180 - No estabelecimento de 

diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o 

Estado e os Municípios assegurarão: 

(...) 

II - a participação das respectivas entidades 

comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos 

problemas, plano, programas e projetos que lhes sejam 

concernentes". 

Todavia, o próprio Prefeito do Município 

de São José dos Campos admite que as emendas ao projeto original, 

apresentadas pelos Vereadores, não foram "obj eto de debate nas 

audiências públicas inicialmente realizadas" (v. fl. 244), em clara e 

frontal violação ao comando constitucional supra mencionado; e tal 

vício não restou suprido pelo simples fato de tais alterações serem fruto 

de "abaixo-assinados, solicitações e sugestões provenientes de 

associações civis, de sociedades de amigos de bairro e de empresas", o 

que apenas poderia realmente evidenciar que se prestaram "a atender a 

interesses de um determinado grupo" (v. fl. 244); aliás, justamente por 

se tratar de propostas apresentadas por segmentos específicos da 

"comunidade joseense", deveria ter sido providenciada a consulta e 

discussão da matéria perante todas as demais parcelas da população, 

com vistas à promoção do debate e pleno atendimento do interesse 

público. 

Releva notar que o inconformismo com a 

atitude adotada na votação do Projeto de Lei Complementar n° 8/2010, 
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com a repentina apresentação e aprovação das emendas parlamentares, 

sem a pertinente consulta pública, pode ser notada em manifestação da 

Saviver - Sociedade Amigos da Cidade Vista Verde, entidade de defesa 

de bairro do Município de São José dos Campos, na qual afirma que: 

"A diretoria da SAVIVER acompanhou todas 

as discussões sobre as propostas apresentadas para a 

elaboração da nova Lei de Zoneamento (Lei Complementar n.° 

428/10), aprovada em 09 de agosto de 2010, e participou da 

audiência pública (Região Leste) realizada no dia 18/11/2009, na 

EMEF Prof.a Olga Franco Custódio - Jardim Motorama, onde 

protocolou proposta defendendo a manutenção do Bairro Cidade 

Vista Verde como 'ZR2' zona estritamente residencial, horizontal, 

unifamiliar, consolidada, manifestando-se totalmente contrária a 

qualquer tipo de verticalização do referido bairro. 

Para nossa surpresa e decepção, o grupo 

de vereadores da base do governo municipal anterior, liderados 

pelo vereador Walter Hayashi, durante a votação e aprovação da 

atual Lei de Zoneamento (LC 428/10), quando a referida lei já 

tinha sido aprovada, maliciosamente, às 23h45min, embutiram 

uma 'emenda secreta' alterando o zoneamento de vários espaços 

(terrenos) vazios, em diversos bairros da cidade, classificando-os 

como 'ZUCs' - Zonas de Urbanização Controlada, que permitem 

maior densidade populacional (verticalização) em função da 

proximidade do comércio e serviços, com a construção de prédios 

com oito (8) e até quinze (15) pavimentos; 

Desta forma, três (3) áreas vitais do Bairro 

Cidade Vista Verde também foram incluídas e alteradas na 

malfadada 'emenda secreta', e passaram a ser classificadas 

como 'ZUCs', a saber: 
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a-) O imóvel onde funcionava a antiga 

fábrica de concreto 'CONCREMIX'; 

b-) Parte da Rua Harvey C. Weeks, lado 

direito, anteriormente reservada e classificada como APP 

(área de preservação permanente), onde existe uma mata 

nativa cortada por um córrego; 

c-) Quadra localizada na Rua Gustavo Rico 

Toro, defronte à Praça Júlio Shimabukuro, próxima ao 

Supermercado Nagumo, anteriormente projetada para ser o 

3.° Centro Comercial do Bairro Cidade Vista Verde; 

Estribada na referida 'emenda secreta', 

irregularmente aprovada na Lei de Zoneamento (LC 428/100, a 

Prefeitura Municipal autorizou a construção de um prédio de oito 

(8) andares na Rua Harvey C. Weeks (lado direito), cuja área 

verde fora reservada e anteriormente classificada como 'APP -

Área de Preservação Permanente'".11 

Fica claro, daí, que as alterações advindas 

das emendas objurgadas não foram fruto de discussões e consenso na 

sociedade civil daquele Município, realçando nova impropriedade 

formal no processo de formação da legislação atacada nos autos. 

Do mesmo modo, no que concerne ao 

parágrafo único do art. 295, tem realmente lugar o reconhecimento da 

alardeada ausência do imprescindível processo legislativo. 

No particular, releva notar que, conquanto 

tenham sido aprovadas as Emendas Aditivas n°s 2 e 87 (v. fls. 522 e 

11 Disponível em: http://www.saviver.org/ncws/diretoria-da-saviver-pediu-ao-ministcrio-publico~ 
estadual-o-embargo-da-constru%c3%a7%c3%a3o-de-predios-no-bairro-vista-verde-em-s%c3%a3o-
jose-dos-carnpos-sp/; 
Acesso em: 22/08/2014. 
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1196/1197 dos autos em apenso) , ambas tendo por objeto o artigo 297 

do Projeto de Lei Complementar n° 08/2010, ao final numerado como 

artigo 295 da Lei Complementar n° 428/2010, certo é que nenhuma 

delas continha o dispositivo na forma que lhe foi atribuída na redação 

final aqui impugnada. 

Na verdade, é fácil constatar que o atual 

artigo 295 e seu parágrafo único da Lei Complementar n° 428/2010 

decorrem de uma conjugação das redações que lhes pretendiam conferir 

aludidas emendas, não encontrando propriamente previsão em nenhuma 

proposta, quer do Executivo, no projeto original, quer de emendas de 

parlamentares, carecendo, portanto, do respectivo processo legislativo 

de produção normativa. 

De qualquer modo, apenas ad 

argumentandum tantum, ainda que não reconhecida tal impropriedade 

formal, a norma contida nesse art. 295, caput e parágrafo único, da Lei 

Complementar n° 428/2010 não poderia mesmo remanescer, pois 

claramente cria regra de exceção, permitindo a edificação em terrenos 

12 Emenda n° 02: 
"O art. 297 passa a ter a seguinte redação: 
'Art. 297. Os novos loteamentos ou glebas com terrenos com declividade igual ou superior a 40% 
(quarenta por cento) não poderão ser comercializados ou edificados, exceto se houver terraplenagem 
adequando a topografia da área em que a declividade passe a ser inferior a 40% (quarenta por cento), 
permitindo a sua edificação. 
§ Io. Os terrenos comercializados anteriormente à data de publicação desta Lei Complementar poderão 
ser edificados desde que seja apresentado projeto estrutural dentro das normas técnicas de segurança 
regulamentadas pelo Código de Obras e Edificações do Município'". 
Emenda n° 87: 
"Art. 7o. A redação do caput do atual artigo 297 do Projeto de Lei Complementar n° 08/2010, a ser 
numerado como art. 295, passa a vigorar com a redação abaixo: 
'Art. 295. Os terrenos com declividade igual ou superior a 40% (quarenta por cento) não poderão ser 
edificados, exceto aqueles registrados anteriormente a data de publicação desta lei complementar, os 
quais poderão ser edificados desde que seja apresentado projeto estrutural dentro das normas técnicas 
de segurança regulamentadas pelo Código de Obras e Edificações do Município". 
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com declividade igual ou superior a 40%, desde que 

"comercializados/registrados anteriormente à data de publicação dessa 

Lei Complementar", em clara violação ao já referido princípio do 

planejamento urbano. 

Em suma, restou mesmo evidenciada a 

alardeada inconstitucionalidade dos atos normativos impugnados nos 

autos, por violação aos arts. 180, inciso II, e 181, § Io, da Constituição 

do Estado de São Paulo. 

Tem lugar, no entanto, a modulação dos 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos 

questionados nos autos, na forma do art. 27 da Lei Federal n° 9.868, de 

10 de novembro de 1999. 

A propósito, anotam Gilmar Ferreira 

Mendes e Ives Gandra da Silva Martins, precisamente, que: 

"... a técnica da modulação dos efeitos 

temporais da decisão, prevista no artigo 27 da Lei Federal n° 

9.868/99, qualifica-se como exceção ao princípio da nulidade da 

lei inconstitucional - segundo o qual a exclusão do ato normativo 

contrário à Constituição do cenário jurídico deve retroagir até a 

data de sua entrada em vigor -, e, em razão disso, demanda, para 

sua correta aplicação, além da observância dos pressupostos 

legalmente exigidos (razões de segurança jurídica ou de 

excepcional interesse social), um juízo de ponderação, à luz do 

postulado da proporcionalidade, 'entre os interesses afetados 

pela lei inconstitucional e aqueles que seriam eventualmente 

sacrificados em conseqüência da declaração de 

inconstitucionalidade'" (v. "Controle Concentrado de 
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Constitucionalidade: Comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-

1999", 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 27). 

No caso vertente, a retroação dos efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade das normas objurgadas nos autos, 

a partir do início de sua vigência, há mais de quatro anos, acabaria por 

atingir inúmeros atos jurídicos praticados com esteio naquela legislação 

e já esgotados, a título meramente exemplificativo, pela instalação de 

atividade comercial ou pela edificação segundo as restrições 

urbanísticas ali previstas; ou seja, a desconsideração de todos os 

negócios jurídicos praticados desde a edição da legislação, de forma 

indistinta, dando relevo apenas ao vício ora reconhecido, poderia 

acarretar em prejuízos ainda maiores à comunidade de São José dos 

Campos como um todo, obrigando-a a arcar com os custos e as 

dificuldades inerentes ao desfazimento de situações já consolidadas, as 

quais, possivelmente, nem sequer admitem reversão; aliás, há notícia 

nos autos de que apenas um dos empreendimentos levados a efeito sob a 

égide dos atos normativos impugnados já contava com 90% de suas 

unidades autônomas comercializadas no final do ano de 2013 (v. fl. 

853); deve-se, então, reconhecer a presença de fortes razões de 

segurança jurídica na espécie, de molde a recomendar que a eficácia da 

declaração de inconstitucionalidade ora pronunciada dê-se apenas a 

partir da data desta decisão, ficando preservada a validade dos atos 

administrativos anteriormente praticados com esteio naquela legislação. 

Ante o exposto: 

- julga-se extinta a presente ação direta de 

inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, por carência 
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superveniente, em relação ao art. 14, § Io, art. 143, inciso II, art. 148, 

inciso III, art. 157, inciso II, alínea "b", art. 167, caput e §§ Io e 2o, art. 

171, §§ Io e 2o, art. 216, caput e incisos I, II e III, art. 221, dos Anexos 

1-A, 15-D, 21 e da área 02N do Anexo 11 (mapa 4 - Mapa de 

Zoneamento), todos da Lei Complementar n° 428/2010 do Município de 

São José dos Campos; 

- julga-se procedente a presente ação, para 

o fim de declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 16, suprimindo-

se a expressão "exceto nos loteamentos que possuírem mais de 90% 

(noventa por cento) dos lotes com áreas de até 200,00 m2 (duzentos 

metros quadrados)", art. 153, caput, suprimindo-se a expressão "CS", 

art. 175, suprimindo-se a expressão "entre a Rodovia Eurico Gaspar 

Dutra e a Av. São João", art. 235, caput, suprimindo-se a expressão "e 

sistema de infiltração", art. 295, caput, suprimindo-se a expressão 

"exceto aqueles registrados anteriormente a data de publicação desta Lei 

Complementar, os quais poderão ser edificados desde que seja 

apresentado projeto estrutural dentro das normas técnicas de segurança 

regulamentadas pelo Código de Obras e Edificações do Município", do 

Anexo 14-A, suprimindo-se a expressão "com exceção dos imóveis de 

inscrição imobiliária 4009990001.0000 e 29099900180000 (FVE)", 

Anexo 14-B, suprimindo-se a expressão "Rua Nelson César de Oliveira 

- Lado ímpar", Anexo 14-E, suprimindo-se a expressão "exceto trecho 

CR6", e Anexol4-H, suprimindo-se a expressão "CS"; 

- julga-se procedente a presente ação, para 

o fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 14, caput, incisos I, II, 

III, e §§ 2o e 3o; do art. 17, inciso II; do art. 41, inciso I e alínea b; do art. 
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48, caput e inciso II; do art. 112, § 5o; do art. 113, § 2o; do art. 131, 

inciso IV e alíneas a, b, c e d; do art. 142, parágrafo único; do art. 147, 

incisos II, IV, V e VI; do art. 153, inciso V; do art. 158, parágrafo único; 

do art. 162, § Io; do art. 202, § Io; do art. 220, §§ 2o e 3o; do art. 241, § 

Io; do art. 247, incisos I e II; do art. 295, § Io; do art. 303, parágrafo 

único; das alterações realizadas pela Emenda n° 86 no Anexo 22; e das 

alterações realizadas pelas Emendas n°s 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,101, 102, 104, 105, 106 e 107 

no Anexo 11 (mapa 4 - Mapa de Zoneamento), todos da Lei 

Complementar n° 428, de 9 de agosto de 2010, do Município de São 

José dos Campos; 

- por fim, admite-se a modulação dos 

efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, nos termos supra 

explicitados. 

PA ULO DIMÂS MASCARETTl 
Relator 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0244366-29.2012.8.26.0000 


	428 somente lei
	Sem nome

	LC 428 - Anexo_01_A
	LC 428 - Anexo_01_B
	LC 428 - Anexo_02
	LC 428 - Anexo_03
	LC 428 - Anexo_04
	LC 428 - Anexo_05
	LC 428 - Anexo_06_Mapa_1_
	LC 428 - Anexo_07
	LC 428 - Anexo_08_Mapa_2
	LC 428 - Anexo_09
	LC 428 - Anexo_10_Mapa_3
	LC 428 - Anexo_11_Mapa_4
	LC 428 - Anexo_12
	LC 428 - Anexo_13_Mapa_5
	LC 428 - Anexo_14
	LC 428 - Anexo_15_A
	LC 428 - Anexo_15_b
	LC 428 - Anexo_15_C
	LC 428 - Anexo_15_D
	LC 428 - Anexo_15_E
	LC 428 - Anexo_16
	LC 428 - Anexo_17
	LC 428 - Anexo_18
	LC 428 - Anexo_19
	LC 428 - Anexo_20
	LC 428 - Anexo_21
	LC 428 - Anexo_23
	LC 428 - Anexo_24
	LC 428 - Anexo_25_A
	LC 428 - Anexo_25_B
	LC 428 - Anexo_25_C_FL-3
	LC 428 - Anexo_25_C_FL-4
	LC 428 - Anexo_25_D
	LC 428 - Anexo_25_E
	LC 428 - Anexo_25_F
	LC 428 - Anexo_25_G
	LC 428 - Anexo_25_H
	LC 428 - Anexo_25_I
	LC 428 - Anexo_25_J
	LC 428 - Anexo_25_K
	LC 428 - Anexo_26_Mapa_6



