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Altera a Lei Complementar n. 623, de 9 de outubro 
de , ue Esta ele e as o as elativas 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 
Co ple e ta  . , de  de ove o de . 

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

COMPLEMENTAR: 

A t. º  Fi a alte ado o aput  e a es e tado os i isos I e II ao a t.  da Lei 
Complementar n. 623, de 9 de outubro de 2019 , que passa a vigorar com a seguinte redação: 

A t. .  A Zo a Reside ial - ZR - atenderá os 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 serviço e institucional com 
impacto urbanístico e ambiental irrelevante - CS e uso comercial, de serviço e institucional 
com impacto urbanístico e ambiental baixo - CS1, com a finalidade de apoio a essas zonas. 

II - a Quadra 6 do Loteamento Jardim Apolo, integrante do perímetro Centralidade 
Municipal Vila Adyana, criado pela Lei Complementar n. 612, de 2018, fica classificada como 
Zona Residencial - ZR.  

Art. 2º  Fica alterado o inciso III do art. 119 da Lei Complementar n. 623, de 2019, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

A t. .  ...................................................................................................................... 

I - .................................................................................................................................... 

III - nos núcleos urbanos regularizados, as atividades comerciais, de serviços e 
institucionais admitidas em ZM5, conforme Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação, parte 
integrante desta Lei Complementar, caso sejam enquadradas como Polo Gerador de Tráfego 
– PGT serão permitidas somente nos imóveis com frente para as vias marginais da Rodovia 
P eside te Dut a e pa a as est adas u i ipais.  

A t. º  Fi a alte ado o aput  do a t.  da Lei Co ple e ta  . , de , ue 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

A t. .  Na Ma ozo a de Est utu ação, a i pla tação de e p ee di e tos 
habitacionais de interesse social com mais de 200 (duzentas) unidades habitacionais, quando 
localizados em glebas ou lotes não oriundos de loteamento, fica condicionada a contrapartida 
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pelo empreendedor, a fim de prover a localidade com equipamentos públicos voltados a 
ate de , p i ipal e te, a ova de a da ge ada pelo e p ee di e to.  

Art. 4º  Fica acrescido o § 6º ao art. 151 da Lei Complementar n. 623, de 2019, 
renumerando-se os demais, com a seguinte redação: 

A t. .  ...................................................................................................................... 

§ 1º  ................................................................................................................................ 

§ 6º  Os templos e locais de culto em geral poderão ser admitidos em lotes com área 
mínima de 175m² (cento e setenta e cinco metros quadrados) e testada mínima de 7m (sete 

et os).  

Art. 5º  Fica alterado o inciso II do art. 179 da Lei Complementar n. 623, de 2019, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

A t. .  ...................................................................................................................... 

I - .................................................................................................................................... 

II - serão admitidos em via marginal da CMETRO-ED, ZUD, ZUPI  e ZUPI ;  

Art. 6º  A Tabela do Anexo VI – Parâmetros de Uso e Ocupação, da Lei Complementar 
n. 623, de 2019, referente às linhas destinadas a estabelecer os parâmetros do Corredor Dois 
- CR2, Zona de Uso Predominantemente Industrial Um - ZUPI1 e Zona de Uso 
Predominantemente Industrial Dois - ZUPI2, passa a vigorar acrescida das alterações 
constantes no Anexo Único que é parte integrante desta Lei Complementar. 

Art. 7º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Ple á io Má io “ holz , 2 de abril de 2020. 
 
 
 
 

Ver. Robertinho da Padaria 
Presidente 
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PREFEITURA
SÃOJOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO UNICO

Acrescenta ao Anexo VI da Lei Complementar n. 623, de 2019, as seguintes alterações:

Zoneamento
Categorias 
de Uso 

Permitidas

índice
Básico

CAB

Índices Máximos

CAM

(MC)
(MEe
MOC)

Gabarito 
de altura 

(m)
TO

índices Mínimos

Lote

Area
(m1)

Testada
(m)

Recuos (m) (*)

Frontal

Laterale 
Fundos

até o 2S 
pav

CR2

R/ CS / CSl-A 
/

CS1-B(2)
/CS2(2)

CS4-A(2)

I1-A/I1-B(2)

250,00 10,00

1,30 3,00 2,00 0,65 5,00

RH 500,00 20,00

RVl 1.000,00

RV2
20,00

1.500,00

1,50

1,50

3,00

ZUPI 1

ll-A/il-B/
12/13

14(6)
250,00 10,00

1,30 4,00 2,00 0,80 5,00

ICD / ICJ 500,00 20,00

1,50

3,00

ZUPI 2

CS/CSl-A/
CSl-B

CS2 / CS4-A / 
CS4-B

ll-A/ll-B/ 
12 / 13 / I4(6)

1,30 4,00 2,00

0,80

0,65(7)

250,00 10,00
5,00

CS3
ICL/ICD/ia 500,00 20,00

1,50

3,00

Mens. 7/SAJ/DAL/20 PA 67.511/19
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