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Mensagem n. 37/SAJ/DAL/22
Em 7 de novembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos

Senhor Presidente,

Encaminho para apreciação o Projeto de Lei Complementar que "Altera a Lei Complementar 
n. 651, de 18 de fevereiro de 2022, que 'Disciplina, no Município de São José dos Campos toda 
construção, ampliação, regularização, transformação, reclassificação de atividade, reconstrução, reforma, 
retrofit, demolição e instalação de equipamentos dentro dos limites do imóvel, orientando e 
determinando os processos de sua aprovação e fiscalização.'".

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente Projeto de Lei 
Complementar, razão pela qual submeto seus termos ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do 
artigo 74 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,

Anderson Fandf Ferreira 
Prefeito
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Mensagem n. 37/SAJ/DAL/2022 

Projeto de Lei Complementar

Assunto: "Altera a Lei Complementar n. 651, de 18 de fevereiro de 2022, que 'Disciplina, no Município de 
São José dos Campos toda construção, ampliação, regularização, transformação, reclassificação de 
atividade, reconstrução, reforma, retrofit, demolição e instalação de equipamentos dentro dos limites do 
imóvel, orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização.

O presente Projeto de Lei altera a Lei Complementar n. 651, de 18 de fevereiro de 2022, que 
"Disciplina, no Município de São José dos Campos toda construção, ampliação, regularização, 
transformação, reclassificação de atividade, reconstrução, reforma, retrofit, demolição e instalação de 
equipamentos dentro dos limites do imóvel, orientando e determinando os processos de sua aprovação e 

fiscalização.".

A proposta visa adequar a legislação de modo a estabelecer a possibilidade de emissão de 
Atestado de Regularidade para os casos de residência unifamiliar, onde não há a incidência de Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, porém tenha sido utilizado coeficiente de aproveitamento superior a 1,3 e, 
ainda, nos demais casos onde há a viabilidade de aquisição de potencial construtivo adicional.

A adequação prevê também a inclusão da interrupção dos prazos durante impedimentos que 
fogem do controle dos munícipes, tais como a desocupação do imóvel, a decretação de utilidade pública, as 
situações de calamidade pública e decisões judiciais, que venham a impedir o início e execução das obras.

Além disso, a medida dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência das licenças de 
atividade edilícia emitidas entre 6 de fevereiro de 2020 e 21 de setembro de 2022, pelo período de vinte e 
quatro meses, em razão da calamidade pública decretada durante esse período, decorrente da pandemia 

do covid-19.

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação deste Projeto de Lei 
Complementar, motivo pelo qual submeto seus termos a juízo dessa Colenda Câmara Municipal.

Cumpre ressaltar que, em consonância com a Lei Orgânica do Município, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais em vigência, o presente Projeto de Lei Complementar 

possui os requisitos para ser aprovado.

Diante do exposto e por sua relevância, submeto o presente Projeto de Lei Complementar
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022

Altera a Lei Complementar n. 651, de 18 de 
fevereiro de 2022, que "Disciplina, no Município de 
São José dos Campos toda construção, ampliação, 
regularização, transformação, reclassificação de 
atividade, reconstrução, reforma, retrofit, 
demolição e instalação de equipamentos dentro dos 
limites do imóvel, orientando e determinando os 
processos de sua aprovação e fiscalização".

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

Art. 13 Fica acrescido o § 18 ao art. 12 da Lei Complementar 651, de 18 de fevereiro de 

2022, com a seguinte redação:

"Art. 12.

§ 18. O prazo previsto no § 53 será interrompido durante os impedimentos a seguir 
relacionados, desde que devidamente comprovada sua duração por documento hábil;

I - desocupação do imóvel por ação judicial;

II - decretação de utilidade pública;

III - calamidade pública;

IV - decisões judiciais."

Art. 23 Ficam alterados os incisos I, IX, XI do "caput", o § 3e e incluído o § 73, todos do art. 
20 da Lei Complementar n. 651, de 2022, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20.

I - comprovação da existência de área construída a mais de 6 (seis ) anos mediante a 
Certidão de Dados Cadastrais, ou outra que vier a substituí-la, na qual consta a área construída e o uso do 

imóvel objeto da regularização;

Mens. 37/SAJ/DAL/22 PA 122.384/21

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3300300038003800300035003A005000, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA
______rãl SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

IX - a área construída total da edificação privada não ultrapasse o valor resultante da 
fórmula ACC < CAM x AT, sendo ACC a área construída computável, CAM o coeficiente de aproveitamento 
máximo e AT a área de terreno;

X-

XI - quando se tratar de imóvel objeto de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 
deverá ser requerida a aquisição de potencial construtivo nos termos da Lei Complementar n. 612, de 
2018, Lei Complementar n. 623, de 2019, e do Decreto n. 18.327, de 2019, ou outras normas que venham 
a substituí-las;

XII

§ 35 Caso a construção não possua tributação há mais de 6 (seis) anos, porém haja 
comprovação de sua existência, área e uso, para a obtenção do atestado de regularidade da construção, o 
interessado devera solicitar o cadastro e tributação retroativa da área construída e lançamento do IPTU 
dos últimos 5 (cinco) anos, além dos emolumentos descritos no inciso X deste artigo.

§45

§ 75 Nos casos de aquisição de potencial construtivo por meio da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir (OODC), tanto em Atestados de Regularidade da Construção como em Alvarás, a 
parcela da construção categorizada como residencial unifamiliar deverá ser desconsiderada, sem prejuízo 
do atendimento do Coeficiente de Aproveitamento Máximo."

Art. 35 Fica alterado o art. 198 da Lei Complementar n. 651, de 2022, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

"Art. 198. Nos processos com despacho decisório, de deferimento ou indeferimento, com 
base na legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo anterior à vigente, bem como anterior a 
entrada em vigor desta Lei Complementar, fica vedada a reconsideração do indeferimento.

Parágrafo único. Ficam prorrogados os prazos de vigência das licenças de atividade edilícia 
emitidas entre 6 de fevereiro de 2020 e 21 de setembro de 2022, pelo período de 24 (vinte e quatro)

meses.

Art. 45 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

São José dos Campos, 7 de novembro de 2022.

Anderson FaricWFerreira 
Prefeij

PA 122.384/21Mens. 37/SAJ/DAL/22

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3300300038003800300035003A005000, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2022-11-16T15:05:49-0300




