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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Mensagem n° 127/ATL/13 
Em 26 de novembro de 2013 

Senhora Presidenta: 

Encaminho para apreciação o projeto de lei complementar que "Autoriza a Prefeitura 
Municipal a promover a regularização fundiária e urbanística do parcelamento de solo 
denominado Jardim Candelária localizado na Estrada Municipal José Augusto Teixeira, 
implantado irregularmente no Bairro Pernambucana, e dá outras providências.". 

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente projeto de lei 
complementar, razão pela qual submeto seus termos ao juízo dessa Casa Legislativa para que, 
na forma do artigo 74 da Lei Orgânica do Município, possa ser aprovado. 

Os motivos que ensejam a aprovação encontram-se devidamente fundamentados nos termos 
que se seguem, fazendo parte integrante da presente mensagem. 

Atenciosamente, 

Excelentíssima Senhora 
Vereadora Amélia Naomi 
Presidenta da Câmara Municipal de São José dos Campos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Mensagem n° 127/ATL/13 

Projeto de Lei Complementar 

Assunto: Autoriza a Prefeitura Municipal a promover a regularização fundiária e 
urbanística do parcelamento de solo denominado Jardim Candelária localizado na Estrada 
Municipal José Augusto Teixeira, implantado irregularmente no Bairro Pernambucana, e 
dá outras providências. 

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo obter autorização 
legislativa para que a Prefeitura Municipal possa promover a regularização fundiária e 
urbanística do parcelamento de solo denominado Jardim Candelária localizado na Estrada 
Municipal José Augusto Teixeira, implantado irregularmente no Bairro Pernambucana. 

A Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre os 
requisitos necessários para a criação de loteamento, estribada no plano diretor, que é a 
legislação municipal destinada a fixar os usos permitidos e os índices urbanísticos de 
ocupação do solo, estabelecendo a política de desenvolvimento, ordenamento territorial e 
expansão das cidades. 

Todavia, atualmente um dos problemas mais graves no direito urbanístico e 
no direito municipal é o dos loteamentos irregulares, que se proliferam nos grandes centros 
urbanos à conta da especulação e da carência de oferta imobiliária. 

As consequências das obras de implantação de parcelamentos irregulares do 
solo podem causar eventuais danos individuais aos adquirentes dos lotes, bem como prejuízos 
a sociedade, ao Poder Público e, em alguns casos, graves danos ao meio ambiente, dada a 

ução de todo tipo de terraplanagem e congêneres sem o inafastável e prévio licenciamento 
ambi- q tal, além da inexistência de condições mínimas sanitárias, o que incentiva o 
ançam to de detritos sólidos e esgotos nos rios e lagos naturais, sem mencionar a falta de 

r de de coleta de águas pluviais e o correlato risco de enchentes e desabamentos nesses locais. 

Os loteamentos realizados nas condições acima geralmente são vendidos 
para pessoas simples, que não possuem conhecimento das exigências mínimas necessárias do 
uso e parcelamento regular e legal do solo. 

Tem-se que o parcelamento do solo hoje em dia já não se enquadra na 
classificação de mero exercício do direito de propriedade, visto que se insere nos limites do 
direito urbanístico e na perspectiva da função social da propriedade, por esta razão depois de 
alienadas as parcelas da divisão da gleba original, irregularmente loteada, resta ao Poder 
Público a regularização do uso e parcelamento do solo a fim de prover à população condições 
de infi-aestrutura e equipamentos públicos, de modo a permitir aos munícipes o pleno 
exercício da cidadania. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Ressalta-se que, embora os loteadores possam ser notificados pela Prefeitura 
Municipal ou pelo Ministério Público, com suas alterações, para que promovam a 
regularização dos loteamentos, via de regra, permanecem inertes. 

Assim, com o objetivo de atender o interesse público e evitar lesão aos 
padrões de desenvolvimento urbano no Município e na defesa dos direitos dos adquirentes de 
lotes irregulares, fica o Poder Público autorizado a promover a regularização do Jardim 
Candelária, nos termos do artigo 40 da Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com 
suas alterações. 

Cumpre ressaltar que o parcelamento de solo denominado Jardim Candelária 
encontra-se implantado e consolidado, com os adquirentes já estabelecidos nos lotes; não 
sendo possível, desta forma, o seu desfazimento sem que se acarrete um trauma social. Tal 
situação foi devidamente comprovada por meio do levantamento planialtimétrico cadastral 
realizado pela Prefeitura Municipal. 

Considerando que é dever do Poder Público prover condições dignas de 
moradia, direito constitucionalmente garantido, justifica-se a dispensa de atendimento de 
algumas normas urbanísticas municipais em vigor. 

As informações atinentes à matéria orçamentária e financeira encontram 
adequação na Lei Orçamentária Anual - LOA - e compatibilidade com o Plano Plurianual de 
Aplicações - PPA - e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, principalmente no que tange 
ao impacto orçamentário-financeiro e disponibilidades de recursos, as quais estão encartadas 
no processo administrativo n° 59888/12, não existindo impedimento legal para a aprovação do 
presente projeto. 

Diante do exposto e devido à sua relevância, submeto o presente projeto de 
lei complementar ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do artigo 74 da Lei 
Orgânica do Município, possa ser a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 

Autoriza a Prefeitura Municipal a promover a 
regularização fundiária e urbanística do 
parcelamento de solo denominado Jardim 
Candelária localizado na Estrada Municipal 
José Augusto Teixeira, implantado 
irregularmente no Bairro Pernambucana, e dá 
outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A 
SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR: 

Art. 1° Fica a Prefeitura Municipal autorizada a promover a regularização 
fundiária e urbanística do parcelamento de solo denominado Jardim Candelária localizado na 
Estrada Municipal José Augusto Teixeira, implantado irregularmente no Bairro 
Pernambucana. 

Art. 2° A regularização de que trata o artigo 1° desta lei complementar será 
realizada de acordo com o parcelamento a ser elaborado dentro dos perímetros estabelecidos 
pelo memorial e planta demarcatória e levantamento planialtimétrico, nos anexos I, II e III 
inclusos, que são partes integrantes desta lei complementar. 

§ 1° O perímetro abrange a área total de 39.267,10m 2  (trinta e nove mil 
duzentos e sessenta e sete metros e dez decímetros quadrados). 

§ 2° No perímetro de 39.267,10m 2, será destinada uma área de 2.677,88m 2  ..S̀(•ca  ois mil seiscentos e setenta e sete metros e oitenta e oito decímetros quadrados) do 
lote mento como área pública para uso institucional voltado a futura implantação de 
equipamentos comunitários, que está mais bem caracterizada no anexo IV, incluso, que é parte 
'ntegrante desta lei complementar. 

Art. 3° Por se tratar de regularização de parcelamento de solo implantado e 
consolidado, situado em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS -, o projeto de regularização 
de que trata o artigo 2° desta lei complementar, excepcionalmente, fica dispensado de atender 
a totalidade das normas urbanísticas e ambientais previstas pela legislação municipal de 
parcelamento do solo vigente. 

Art. 4° O alvará especial de construção autorizado pela Lei Complementar 
n° 373, de 16 de setembro de 2008, somente será concedido após a conclusão da implantação 
da rede de abastecimento de água pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP. 
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Prefeitura Municipal de os Campos, 26 de novembro de 2013. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Art. 5° As despesas da Prefeitura Municipal com a regularização autorizada 
por esta lei complementar estão estimadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e correm à conta 
da dotação orçamentária n° 93.10.3.3.90.39.16.482.0038.2.122.01.110000, suplementada em 
até 20%, se necessário. 

Art. 6° Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

MEMORIAL DESCRITIVO DEMARCATÓRIO 
JARDIM CANDELÁRIA 

ANEXO I 

Refere-se o presente memorial à demarcação levada a efeito no imóvel urbano que 

encontra-se registrado no 1° Cartório de Registro de Imóveis do Município de São José dos 

Campos na matrícula número 105.940, em nome de José Dirceu Candelária Bernardes e 

parte da matrícula número 148.741, em nome de Trajano Plínio Candelária Bernardes, José 

Dirceu Candelária Berhardes, Dirde Pereira dos Santos, isis Regina Santos Candelária 

Bernardes Anjos casada com Fredye Miguel dos Anjos e Patricia Santos Candelária 

Bernardes da Silva casada com Raphael Flávio da Silva Filho, com área de 39.267,10m2 . 

O referido imóvel é delimitado por polígono irregular, cuja descrição está contida nas 
1 

seguintes medidas e confrontações: inicia-se no vértice 01, situadõ na Estrada Municipal 

José Augusto Teixeira (coordenadas N= 7.427.292,1253 e E= 410.717,2097 datum 

Córrego Alegre); deste segue em reta no sentido horário com os seguintes rumos e 

distâncias: 59°29'37"SW e 12,14m até o vértice 02; 48°10 1 31"SW e 15,08m 'até o vértice 03; 

30°20'1 6"SW e 16,38m até o vértice 04; 20°03'41"SVV e 15,92m até o vértice 05; 

16°37'58"SW e 19,46m até o vértice 06; 19°10'03"SW e 20,00m ate o vértice 07; 

24°23'47"SW e 18,25m até o vértice 08; 	16°25'21"SW e 	9,94m ate o vértice 09; 

15°1929"SW e 10,04m até o vértice 10; 14°4617"SW e 20,00m até o vértice 11; 

12°50'47"SW e 19,88m até o vértice 12; 03°06'56"SW e 19,53m até o vértice 13; 

04°19 1 50"SW e 20,00m até o vértice 14; confrontando desde o vértice 01 com a estrada 

municipal José Augusto Teixeira, até o vértice 14; neste, deflete à direita e segue em reta 

com os seguintes rumos e distâncias: 88°38'08"NW e 49,92m até o vértice 15, 88°38'06nNVV 

e 1,84m até o vértice 16; 84°28'42"SVV e 6,96m até o vértice 17; 79°42'35"W e 34,05m até 

o vértice 18; confrontando desde o vértice 14 com a propriedade de Nloruan José de 

Oliveira, até o vértice 18; neste, deflete a direita e segue em reta com os seguintes rumos e 

distâncias: 36°39'11"NVV e 16,79m até o vértice 19; 39°03'42"NW e 20,00m até o vértice 20; 

42°14'56"NW e 20,00m até o vértice 21; 42°45'57"NW e 19,98m até o vértice 22; 

41°50'45"NW e 10,35m até o vértice 23; 48°53'15"NW e 9,70m até o vértice 24; neste, 

deflete à esquerda e segue em reta com rumo de 44°35 1 15"SW e 0,56m até o vértice 25; 

neste, deflete à direita e segue em reta com rumo de 48°30'24"NW e 15,15m até o vértice 

26; neste, deflete à esquerda e segue com rumo de 80°03'51"NW e 6,34m 'até o vértice 27; 
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confrontando desde o vértice 18 com a via 6, até o vértice 27; neste, deflete à direita e 

segue em reta com os seguintes rumos e distâncias: 16°4 .9'1 8"NW e 49,54m até o vértice 

28; 16°53'43NVV é 99,44m até o vértice 29; confrontando desde o vértice 27 com a 

pi.ttptiedade de 'Maria Januária Franco Vieira, Fernão Gonçalo Franco Vieira e sua mulher 

Maria Alba Vieira, matriculada sob n° 5.667 do 10  cartório de registro de imóveis, até o 

vét"iCp. 29; neste, deflete à direita e segue com os seguintes rumos e distâncias: 

73°47'25"SE e 32,54m até o vértice 30; 56°49'33"SE e 21,25m até o vértice 31; 44'44'11"SE 

e 5,70m até vértice 32; 82°58'39"SE e 6,20m até o vértice 33; 59°24'25"SE e 1,66m até o 

vértice 34; 87"58 132"SE e 18,56m até o vértice 35; 87°52'06"SE e 7,47m até o vértice 36; 

86°10'31"NE e 1255m até o vértice 37; 86°56'46"SE e 39,90m até o vértice 38; 

86°48'49"SE e 20,22m até o vértice 39; 79"46'46 i'SE e 18,32m até o vértice 40; 85°4915"SE 

e 9,45m até o vértice 41; 83°33'56"SE e 12;77m até o vértice 42; 78°04'24"NE e' 11,48m até 

o vértice 27A; neste, deflete à esquerda e segue em reta com os seguintes rumos e 

distâncias: 06°39'30"NW e 10,56m até o vértice 28A; 06°02'48"NE e 10,82m até o vértice 

29A; 49°43'03"NE -e 23,61m até o vértice 30A; 54°51'43"NE e 24,37m até o vértice 31A; 

neste, deflete à direita e segue em reta com o rumo de 51 °50'53"SE e 54,52m de distância 

até o vértice 32A; neste, deflete à direita e segue em reta com o rumo de 10°22 128"SW e 

7,75m de distância até o vértice inicial 01; confrontando desde o vértice 29, com a 

Propriedade de Trajano Plínio Candelária Bernardes, José Dirceu Candelária Bernardes, 

Dirce Pereira dos Santos, kis Regina Santos Candelária Bernardes Anjos casada com 

Fredye Miguel dot Ahjos e Patrícia Santos Candelária Bernardes da Silva casada com 

Raphael Flávio da Silva Filho, matriculada sob n° 148.741 do 1° Cartório; de Registro de 

Imóveis, até o vértice inicial 01, fechando assim o perímetro. 
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