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A Sua Excelêrfcía o Senhor 
Vereador Juvenil Silvério
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos

Senhor Presidente,

Encaminho para apreciação o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município que 
"Altera o art. 155 da Leí Orgânica do Município.".

Entendo ser de sumo interesse para o Município a sua aprovação, razão pela qual 
submeto seus termos ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do artigo 62 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,

Felido Ramuti 
Prefeito
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Mensagem n. 56/SAJ/DAL/2018

Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município

Assunto: "Altera o art. 155 da Lei Orgânica do Município."

A presente propositura tem por objetivo alterar o art. 155 da Lei Orgânica do Município 
para permitir a regularização de unidades habitacionais já ocupadas e que, em razão do impedimento 
contido no referido artigo, estão impossibilitadas de serem doadas aos seus ocupantes.

O que se pretende é acrescentar o § lO9 ao art. 155 da Lei Orgânica do Município como 
exceção a doação de bem imóvel às pessoas físicas, condicionadas ao interesse social, por famílias de 
baixa renda, e para a finalidade única e exclusiva de moradia, respeitado o disposto no art. 17 da Lei 
Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Atualmente temos situações já consolidadas, como o exemplo do Jardim Brasília, onde 
as famílias ocupantes das unidades habitacionais são de baixa renda, se enquadram no interesse 
social e são remanescentes da desocupação da área localizada na Vila Nova Tatetuba, sendo que o 
Município assumiu o compromisso junto ao Mecanismo Internacional de Consulta e Investigação - 
MICI - no sentido de efetivar as respectivas doações.

Importante destacar, ainda, que a alteração proposta encontra respaldo nas 
Disposições Transitórias da própria Lei Orgânica do Município, haja vista o que dispõe os arts. 13 ao 
18, que criaram exceções específicas para determinados Loteamentos, e nesse sentido, se pretende 
evitar as constantes alterações pontuais na Lei Orgânica, com um texto que permita sua aplicação de 
modo mais abrangente, sempre preservando o interesse social dos que mais necessitam.

Cumpre ressaltar que, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais 
dispositivos legais em vigência, em especial às Leis Orçamentárias, o presente Projeto de Emenda à 
Lei Orgânica encontra-se adequado sob o ponto de vista jurídico, sendo que se trata de alteração 
material de norma vigente e que não afastará a necessidade de Projeto de Lei específico para cada 
doação pretendida.

Diante do exposto e por sua relevância, submeto o presente Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica do Município ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do artigos 62 da Lei 
Orgânica do Município, possa ser aprovado.
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PROJETO OE EMENDA À LEI ORGÂNICA 00 MUNICÍPIO 
DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

Altera o art. 155 da Lei Orgânica do Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE EMENDA À 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO:

Art. ls Fica acrescentado o § lOS ao art. 155 da Lei Orgânica do Município, com a 
seguinte redação:

"Art. 155................................................

§ lO9 0 impedimento contido no § l9 do art. 155 desta Lei Orgânica, não se aplica aos 
casos em que houver comprovado interesse social, sendo permitida a doação de bem imóvel à pessoa 
física, de baixa renda, para fins exclusivos de moradia."

Art. 29 Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data da publicação.

São José dos Campos, 17 de outubro de 2018.

i/c/o Ramuth 
Prefeito
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