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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. 1º  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. 2º  A regularização de que trata o artigo 1º 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. 

 
§ 1º  O perímetro abrange a área total de 39.267,10m² (trinta e nove mil 

duzentos e sessenta e sete metros e dez decímetros quadrados). 
 
§ 2º  No perímetro de 39.267,10m², será destinada uma área de 2.677,88m² 

(dois mil seiscentos e setenta e sete metros e oitenta e oito decímetros quadrados) do 
loteamento 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 integrante desta lei complementar. 

 
Art. 3º  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 2º 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. 4º  O alvará especial de construção autorizado pela Lei Complementar 

nº 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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Art. 5º  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 nº 93.10.3.3.90.39.16.482.0038.2.122.01.110000, 
suplementada em até 20%, se necessário. 

 
Art. 6º  Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 Plenário "Mário Scholz", 12 de dezembro de 2013. 
 
 
 
 
 
 

AMELIA NAOMI 
Presidenta  
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