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A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA: 
 
 

Subseção I 
Do Direito de Preempção

 
 
Art.   O Município poderá exercer o direito de preempção que lhe confere a preferência para aquisição de
imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposições do artigo 104 da Lei
Complementar Municipal nº 612, de 30 de novembro 2018 e dos artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001. 
 
§ 1º As áreas de interesse público para exercer o direito de preempção são: 
 
I - as áreas de interesse constantes do Plano de Manejo do Parque da Cidade, nos termos do Decreto
Municipal nº 17.329, de 17de dezembro de 2016; 
 
II - área do antigo aeródromo da Tecelagem Parahyba; 
 
III - os imóveis localizados na área de abrangência do Perímetro Especial do Parque Tecnológico; 
 
IV - lotes do trecho da Rua Áustria, na Vila Letônia; 
 
 
V - os imóveis no entorno da Igreja São Benedito; 
 
VI - o imóvel contíguo a capela Nossa Senhora Aparecida; 
 
VII - os imóveis pertencentes à concha do Banhado; 
 
VIII - os imóveis do largo São Miguel (próximo à Capela São Miguel); 
 
IX - o imóvel identificado como fazenda Boa Vista; 
 
X - os imóveis do entorno e confrontando com o Cine Teatro Benedito Alves da Silva. 
 
XI - os imóveis situados na Rua 21 de abril lado impar, entre a Praça Rubens Molina e Rua Barão de
Loreto até a altura da Rua Elisa Sattelmayer - Distrito de Eugênio de Melo. 
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§ 2º As áreas de interesse para o direito de preempção relacionadas no § 1º deste artigo encontram-se
delimitadas, com suas respectivas inscrições imobiliárias no anexo XXII desta lei complementar.  
 
§ 3º As áreas particulares destinadas à implantação dos parques urbanos previstos no Anexo XIII da Lei
Complementar  Municipal  nº  612,  de  30  de  novembro  de  2018,  poderão  ser  objeto  do  direito  de
preempção, quando da definição dos respectivos projetos pelo Poder Público Municipal, devendo ser
objeto de regulamentação pelo Poder Executivo por meio de legislação específica. 
 
§ 4º Para cumprimento do disposto no "caput" deste artigo o proprietário deverá notificar sua intenção de
alienar o imóvel, para que o Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste por escrito seu
interesse em comprá-lo: 
 
I - a notificação mencionada acima será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado
na aquisição do imóvel, da qual deverá constar o preço, condições de pagamento e prazo de validade, o
qual não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias; 
 
II - alterada a proposta ou expirado o prazo de sua validade o proprietário deverá cumprir novamente o
disposto no "caput" deste parágrafo; 
 
III - transcorrido o prazo mencionado no "caput" deste parágrafo sem manifestação, fica o proprietário
autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada; 
 
IV - concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município, no prazo de
trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel ou contrato particular de compra e venda; 
 
V - a alienação processada em condições diversas da proposta apresentada ao Poder Público é nulo de
pleno direito; 
 
VI - ocorrida a hipótese acima o Município poderá adquirir o imóvel pela base de cálculo do Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior
àquele.
 
 
 

JUSTIFICATIVA
 

 
 
O Direito de Preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel
urbano objeto de alienação onerosa entre particulares,  ou seja, é  um instrumento que confere em
determinadas situações o direito de preferência para adquirir, mediante compra, um imóvel que esteja
sendo vendido pelo proprietário a outra pessoa. O direito visa conferir ao poder público, a preferência
para adquirir imóvel urbano em razão das diretrizes da política urbana.
 
Assim, uma determinada lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o
direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a dez anos, renovável a partir de um ano
após o decurso do prazo inicial de vigência.
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O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do Plano Diretor,
independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. 
 
Neste caso, estamos inserindo os imóveis descritos na Lei Complementar Municipal nº 428/2010, uma
vez que estas são prioritárias para o desenvolvimento das politicas públicas urbanas descritas na Lei
Complementar Municipal nº 612/2018.
 
 
 
 
 
 

Plenário "Mario Scholz", 5 de setembro de 2019
 

 
 

 
 

Ver. Amélia Naomi - PT
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