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Considerando a distribuição do Processo nº 9243/2019, Projeto de Lei 

nº 11/2019, que "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.", de autoria do Poder Executivo, para análise 

desta Comissão Permanente de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, os 

membros que abaixo subscrevem passam a expor o quanto segue: 

 

Inicialmente, cabe lembrar que as Comissões permanentes têm como 

objetivo estudar os assuntos submetidos ao seu exame e manifestar sobre eles a sua 

opinião. 

 

Conforme a ementa da proposta apresentada e na Mensagem que a 

acompanha, a finalidade do Projeto de Lei Complementar é estabelecer as normas 

relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, alinhadas ao atual Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado – PDDI - de São José dos Campos. 

 

Se trata de um instrumento de política urbana e de planejamento 

municipal previsto na Lei Federal n. 10.257/01 – Estatuto da Cidade, na Lei Federal 

n. 6.766/79 e na Constituição Federal. 
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Muito sabemos que o atual zoneamento da cidade é disciplinado pela 

Lei Complementar n. 428/2010, que tinha como base o PDDI instituído pela Lei 

Complementar n. 306/2006, ou seja, é patente a necessidade da legislação para que 

se possa acompanhar e direcionar o desenvolvimento da cidade de maneira 

ordenada e sustentável sob o ponto de vista urbanístico. 

 

Assim, por meio das diversas audiências públicas que ocorreram em 

todas as regiões de São José dos Campos, tivemos a oportunidade de acompanhar 

as propostas esplanadas pelos técnicos da Prefeitura e ouvir os anseios da 

população. 

 

Verificou-se que os estudos técnicos que embasaram o presente 

Projeto, bem como as devolutivas das audiências públicas, estão disponíveis para 

consulta online no site da Prefeitura, de acordo com o exposto na Mensagem 

encaminhada. 

 

Cabe mencionar, também, os trabalhos desta Comissão que, desde 

abril de 2019, realiza reuniões recebendo e analisando as manifestações de 

munícipes, entidades e empresas, relacionadas à revisão da Lei de Zoneamento. 

Além disso, esta Comissão organizou uma reunião pública, em 22 de abril de 2019, 

visando enriquecer e ampliar a participação popular nas discussões sobre as 

necessidades de melhorias na legislação vigente de uso e ocupação do solo. 

 

Em momento posterior à chegada do Projeto de Lei Complementar 

em discussão, a audiência pública, ocorrida em 2 de setembro de 2019, realizada 

pela Câmara Municipal, também foi de suma importância, pois serviu como nova 

oportunidade para esclarecimentos sobre a proposta apresentada. Inclusive, usando 

dos meios legais, esta Comissão solicitou ao Prefeito as devolutivas referentes às 

manifestações orais ocorridas durante essa Audiência Pública. Tais respostas estão 

disponíveis no respectivo processo legislativo e no hotsite da Câmara, exclusivo 

para notícias relacionadas à revisão da Lei de Zoneamento. 
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Adentrando à análise do texto apresentado no Projeto, é importante 

destacar que as principais premissas do Plano Diretor estão preservadas, entre as 

quais a de direcionar a instalação de atividades econômicas e institucionais e do uso 

residencial em conformidade com o desenvolvimento sustentável e garantir o 

aproveitamento da infraestrutura existente, promovendo o adensamento equilibrado 

e evitando o espraiamento excessivo do Município. 

 

Nesse ponto, podemos extrair da proposta que a intenção demonstrada 

é de incentivar a ocupação de locais já dotados de infraestrutura, tais como vias 

públicas, equipamentos públicos, transporte, reduzindo os deslocamentos e 

aproximando o emprego da moradia. 

 

Essa medida, que também valoriza a mobilidade urbana, certamente 

trará melhor qualidade de vida para a população, pois também servirá para 

incentivar o desenvolvimento de habitação de interesse social nesses locais e 

estimulará o desenvolvimento econômico. 

 

Considerando a importância do parcelamento do solo na organização 

da Cidade, a legislação busca fomentar a figura do loteamento, principalmente para 

o ordenamento da Macrozona de Estruturação definida pelo Plano Diretor, para 

tanto propõe, dentre outros, a redução do tamanho do lote mínimo, a revisão nos 

custos excessivos das garantias de obras, e, a limitação de área para 

desmembramento. Propõe ainda incentivos urbanísticos para as centralidades 

definidas no Plano, buscando proporcionar maior atratividade imobiliária para a 

efetivação das mesmas na Cidade, sem comprometer a qualidade de vida dos 

moradores. 

 

Quanto ao meio ambiente, a proposta dispõe sobre a preservação 

integral dos remanescentes de vegetação nativa em estágios médio e avançado de 
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regeneração, onde se inclui também o cerrado, lembrando que os estágios iniciais já 

possuem o amparo da Lei Federal n. 13.500/09.  

 

Além disso, busca promover a qualificação ambiental, em especial a 

melhoria da retenção e infiltração da água, a melhoria do microclima e a ampliação 

da vegetação, bem como a incentivar a promoção de construções sustentáveis 

visando otimizar a utilização do espaço e contribuir para a melhoria das condições 

ambientais. 

 

Portanto, o que concluímos da leitura do Projeto de Lei 

Complementar é que a proposta atinge seus objetivos e apresenta para a sociedade 

novos sentidos para o planejamento e desenvolvimento urbano, pelo qual somos 

favoráveis a sua apreciação pelo Plenário. 

 

No tocante as cinquenta Emendas apresentadas, analisando 

detidamente a cada uma, nos manifestamos da seguinte maneira: 

 

Emenda n. 1: entendemos que o termo “decreto” deve ser mantido do 

artigo 22, pois visa detalhar as especificidades, tornando a lei menos extensa, 

motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emendas n. 2 e 15: por questões redacionais, que dificultam seu 

entendimento, essas emendas NÃO estão aptas para serem analisadas pelo Plenário, 

cabendo à Comissão de Justiça, nos termos do art. 33 do Regimento Interno desta 

Casa, apontar e corrigir as incongruências de redação. 

 

Emenda n. 3: o percentual atualmente proposto no Projeto é adequado 

para conciliar a conservação ambiental e a viabilidade dos empreendimentos, 

motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 
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Emenda n. 4: a Lei Federal n. 9.785/99, que alterou a Lei Federal 

6.766/79, retirou a exigência mínima de 35% de área pública, entretanto, os 

percentuais destinados à área verde, ao sistema de lazer e à área institucional foram 

mantidos no projeto de lei, motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio 

ao plenário. 

 

Emenda n. 5: matéria de ordem técnica definida com base em estudos 

que não se coaduna com a alteração por meio de Emenda, sendo que a área máxima 

de 50.000m² foi estabelecida em consonância com o limite de área admitida para o 

desmembramento, motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao 

plenário. 

 

Emenda n. 6: conforme se observa, desde a Lei Municipal 3721/90, 

passando pela LC 165/97 e pela atual LC 428/10, as glebas em zona de vazio urbano 

e zona de qualificação vêm sendo regulamentadas por meio de Plano de Ocupação 

Específica e posterior edição de decreto.   projeto de lei, por sua vez passa a exigir 

que o Plano de Ocupação seja constituído, preferencialmente, de zonas mistas, 

admitindo outros zoneamentos dentre os existentes no âmbito da legislação 

mediante justificativa técnica (artigos 123 e 124 do projeto de lei). Cabe ressaltar 

que a aprovação de loteamento se dá em âmbito municipal e estadual e a criação de 

uma nova etapa neste processo poderia acarretar no descumprimento do prazo legal 

para a aprovação estabelecido pela lei federal, motivo pelo qual NÃO concordamos 

com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 7: a medida pretende alterar largura mínima para as vias 

internas de circulação de pedestres, porém, entendemos que a proposta inicial 

contempla o necessário, haja vista que   tratando-se de condomínio residencial 

horizontal, as áreas arborizadas poderão se localizar nas áreas de lazer, sem prejuízo 

ao projeto paisagístico de cada empreendimento, motivo pelo qual NÃO 

concordamos com o seu envio ao plenário. 
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Emenda n. 8 e 35: a publicidade é um princípio constitucional 

consagrado na administração pública, sendo que todo loteamento aprovado, por 

ocasião do seu registro, é dada a devida publicidade e as informações também ficam 

disponíveis ao acesso público, motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio 

ao plenário. 

 

Emenda n. 9: os CR4 e CR5 são vias de grande circulação de veículos 

e, por isso, incompatíveis com as atividades de ensino para crianças e adolescentes, 

motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emendas n. 10, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 32, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 

48 e 49: as alterações técnicas pontuais ao texto original, onde são modificadas 

localidades específicas, já foram motivos de ação direta de inconstitucionalidade, 

motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 11: por se tratar de prerrogativa do Poder Público, não cabe 

justificativa por parte do loteador, motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu 

envio ao plenário. 

 

Emenda n. 12: as penalidades para a hipótese do art. 87 já estão 

previstas no art. 106, motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao 

plenário.  

 

Emenda n. 14: a alteração pretendida mostra-se contrária ao princípio 

da isonomia na aplicação das penalidades, sendo que a proposta originalmente 

colocada no art. 106, acompanha o Código Tributário Municipal, motivo pelo qual 

NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 17: o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – 

PDDI, já estabeleceu (art. 46 e 47) que a política de macrodrenagem e drenagem 

urbana e as suas respectivas diretrizes deverão ser regulamentadas de forma 
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específica, assim como prevê a necessidade do Plano de Macrodrenagem, sendo que 

os prazos incluídos por meio da emenda estabelecem obrigações incompatíveis com 

a harmonia dos Poderes, motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao 

plenário. 

 

Emenda n. 19: conforme estabelecido no art. 25 do Estatuto da Cidade 

e no art. 103 do PDDI, o Município poderá, por lei municipal, delimitar as áreas 

onde incidirá direito de preempção e o prazo de vigência, não sendo um requisito 

motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 21: a Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC – 

está disposta no PDDI, sendo que a regulamentação de matéria disciplinada por lei 

se dá por Decreto, motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 22: o Plano Municipal de Habitação, deverá ser tratado por 

lei específica, e a imposição de prazo se mostra incompatível com a harmonia dos 

Poderes, no motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

 

Emenda n. 23, 26, 30: na categoria CS1, algumas atividades não 

demandam a análise de localização como condição para a sua implantação, o que 

justifica o texto original da proposta subdividir em CS1-A e CS1-B, motivo pelo 

qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 24: o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, deverá ser 

tratado por lei específica conforme disposto no próprio art. 262 do Projeto, sendo 

que a imposição de prazo se mostra incompatível com a harmonia dos Poderes, 

motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 29: ao nosso entendimento o limite de 20.000m² proposto 

no Projeto tende a dar maior celeridade aos pedidos de desmembramento e menor 
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custo para as propriedades pequenas que ficam dispensadas da apresentação de 

levantamento planialtimétrico. Porém, não desobriga o proprietário no atendimento 

das demais exigências urbanísticas e de infraestrutura, em especial da 

Macroestrutura Viária, definida pelo Plano Diretor (LC 612/18), motivo pelo qual 

NÃO concordamos com o seu envio a plenário. 

 

Emenda n. 31 e 33: por ser uma questão inovadora, entendemos que 

o ajuste proposto no texto original permite um equilíbrio sem comprometer a 

viabilidade de empreendimentos de menor porte na cidade, motivo pelo qual NÃO 

concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 34: os procedimentos para fiscalização são matéria do 

Código Administrativo do Município. As atividades de bar e choperia com música 

ao vivo, geradoras de ruído noturno, são classificadas como CS4 –A e admitidas 

mediante análise de localização, conforme consta no texto do Projeto, motivo pelo 

qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 36: conflita com a emenda número 23, já rejeitada, motivo 

pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 38: da leitura do texto original do Projeto, dá-se a entender 

que a área máxima de 50.000m² foi estabelecida em consonância com o limite de 

área admitido para o desmembramento, motivo pelo qual NÃO concordamos com 

o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 39: constatamos que a exigência de análise de localização 

para os usos CS4-A e CS4-B é tratada no artigo 199 do Projeto de Lei, motivo pelo 

qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 40: a emenda proposta tira a obrigatoriedade do isolamento 

acústico do ambiente, exigido pelo Projeto de Lei, o que é desaconselhável pela 
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característica das atividades, sendo que a norma e a resolução constam no Anexo 

XII do Projeto e trata-se de exigência geral a todas as atividades que geram ruído, 

motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 41: incompatível com a norma, pois as larguras são 

definidas em função das características das vias relacionadas no Anexo III – 

Dimensionamento mínimo e declividade de vias, respeitadas as características do 

empreendimento, seu entorno e, o Anexo IX – Hierarquia Viária (LC 612/18), 

motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Emenda n. 42: desnecessário o complemento proposto considerando 

que os remanescentes de vegetação nativa, incluído o cerrado, têm seus regramentos 

de preservação e proteção aplicados independente do zoneamento onde ocorrem, 

motivo pelo qual NÃO concordamos com o seu envio a plenário. 

 

Emenda n. 50: as ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram 

estabelecidas no Plano Diretor (LC 612/18), sendo que as ZEIS estão representadas 

no Anexo XV – Mapa de Núcleos Informais do referido Plano. Nesse sentido, é 

importante lembrar que ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O 

zoneamento trata de estabelecer as regras de uso e ocupação para a aprovação de 

uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de serviços e industriais 

em lotes regulares. Desta forma, não compete ao presente Projeto de Lei 

Complementar promover alterações no Plano Diretor ou estabelecer regras para a 

política de regularização fundiária, a exemplo do Conselho Gestor proposto, motivo 

pelo qual NÃO concordamos com o seu envio ao plenário. 

 

Por todas as razões e fundamentos expostos acima, bem como pela 

relevância da matéria para a cidade, somos favoráveis ao envio do presente 

PROJETO à apreciação do Plenário, porém, entendemos que as Emendas de n. 

01 à 50 NÃO reúnem condições de serem apreciadas pelo Plenário, motivo pelo 

qual as rejeitamos. 
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São José dos Campos, 23 de Setembro de 2019. 
 

 

 

 

 

 
Ver. WALTER HAYASHI Ver. LINO BISPO Ver. JOSÉ DIMAS 

Presidente Relator Membro 
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