
Prefei tura Municipa l de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

PUBLICADO (A) NO JORNAl 
8$JJ~M DO MUNIC{PIO 

LEI COMPLEMENTAR N. 586, DE 17 DE NOVEMBR~;·E··;0~~~-8./.J.J.J.)ç; 

Altera a Lei Complementar n° 361 de 14 de maio de 
2008, que "Estabelece normas para a promoção da 
acessibilidade de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida e dá outras providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 
1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1 o Fica alterado o § 1°, do Art.l 0 , da Lei Complementar n° 361, de 14 de maio de 
2008, passando a vigorar com a seguinte redação: 

Art.] ... .. .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... ... .. .... .. ... ... ... .. .... ..... .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... ... ...... ... . 

§ JD As edificações destinadas ao uso não residencial com mais de 01 (um) pavimento ou 
com mezanino, deverão dispor de acessibilidade vertical quando as áreas a serem acessadas forem 
superiores a 300,00m 2 (trezentos metros quadrados), exceto se essas áreas não forem de acesso ao 
público em geral e ou de acesso coletivo. 

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de Sã Campos, 17 de novembro de 2016. 

César ertazzoni 
Consultor Legislativo 

~o:i:ito 
Secretário de Planejamento Urbano 
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Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

Jorge onio Sawaya 
Secretário de Obras em exercício 

Secretário de De Tecnologia 

~~:to~:es da Cruz 
Sectetário de A ntos Jurídicos 

Registrada na Assessoria Té nico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos dezessete 
dias do mês de novembro do ano de dois mif e dezes is. 

Marisa d 
Assessora 

cell:Jao Araujo 
,........ __ egislati v a 

(Projeto de Lei Complementar n. 18115, de autoria dos Vereadores Renata Paiva, Luiz Mota e 
Dr Angela) 
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