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EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 64/2006 

De 09 de março de 2006

Acrescenta um § 6o e um § 7o ao artigo 155 e um 

§ 7o e um § 8o ao artigo 157, ambos da Lei 

Orgânica do Município.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DOS 
CAMPOS PROMULGA A SEGUINTE EMENDA Â LEI ORGÂNICA:

Art. Io. O artigo 155 da Lei Orgânica do Município fíca acrescido de um § 6o e de 
um § 7o, com a redação abaixo;

§ 6o. Nas hipóteses de doação ou concessão de direito real de uso a 
entidade beneficiada deverá apresentar, previamente, projeto e 
cronograma de implantação de prédio e equipamentos, sendo vedado 
que o valor da avaliação administrativa do imóvel objeto da 
alienação seja superior a 40% (quarenta por cento) do valor do 
prédio e dos equipamentos previstos no projeto

“§ 7o. Nos casos previstos no § 6o deste artigo, a beneficiária também 
deverá comprovar que possui capacidade financeira para a 
implantação do prédio e equipamentos constantes do projeto, antes da 
doação ou concessão de direito real de uso ser autorizada

Art. 2o. O artigo 157 da Lei Orgânica do Município fica acrescido de um § 7o e de 
um § 8o, com a seguinte redação;

§ 7o. Nas hipóteses de concessão administrativa e de permissão a ser 
deferida nos termos do inciso l, alínea ‘b' e do inciso 11, ambos do §
4o deste artigo, a entidade benejiciária deverá apresentar previamente 
projeto e cronograma de implantação de prédto e equipamentos, 
sendo vedado que o valor da avaliação administrativa do imóvel 
objeto da operação seja superior a 4()%> (quarenta por cento) do valor 
do prédio e equipamentos previstos no projeto

§8 . Nos casos previstos no s*1 7o deste artigo, a beneficiária também 
deverá comprovar que possui capacidade financeira fiara 
implantação do prédio e equipamentos constantes do projeto, antes da 
concessão administrativa ou permissão ser autorizada

Art. 3o. Os artigos 155 e 157 da Lei Orgânica do Município passam a conter 1 
(um) parágrafo, devidamente numerados, com a seguinte redação;
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“ § ... Caso 0 cronograma não seja cumprido em no mínimo de 70% (setenta por 
cento) ou ocorra desvio de finalidades da alienação, ou uso de bem público, revogar-se-á os mesmo, 
sem qualquer indenização ao donatário.”

Art. 4o, Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário "Mário Scholz", 09 de março de 2006.
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Registrada e publicadàma Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 

Campos no dia 09 de março de dois mil e se\s.
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Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 11/2005 
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