
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

PUBLICADO(A) NO JORNAl 
BO ~ETIM DO MUNICIPIO 
No.~~ ... de !L .m.J~c:b 

LEI COMPLEMENTAR N. 651, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Disciplina, no Municipio de Sao Jose dos Campos, 
toda constru~ao, amplia~ao, regulariza~ao, 
transforma~ao, reclassifica~ao de atividade, 
reconstru~ao, reforma, retrofit, demoli~ao e 
instala~ao de equipamentos dentro dos limites do 
im6vel, orientando e determinando os processes 
de sua aprova~ao e fiscaliza~ao . 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

TfTULO I 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. lQ Fica instituido o C6digo de Edifica~oes que estabelece as normas relativas as 
edifica~oes no Municipio de Sao Jose dos Campos. 

Art. 2Q As defini~oes dos termos e das expressoes utilizados nesta Lei Complementar 
estao dispostas no Anexo I - Defini~oes, parte integrante desta Lei Complementar. 

Art. 3Q 0 Municipio disciplinara o licenciamento de edifica~oes em 1moveis que se 
encontram em areas liberadas para constru~ao e que possuam frente para a via publica oficial ou 
servidao de passagem com acesso a via publica oficial. 

§ lQ Em zona rural, quando o im6vel nao possuir frente para via publica oficial, admite
se o licenciamento de edifica~oes em im6veis acessados por vias com destina~ao publica comprovada. 

§ 2Q As chacaras de recreio em zona rural destinadas ao uso residencial compostas pela 
edifica~ao principal e demais edifica~oes acess6rias, equiparam-se ao uso residencial unifamiliar para 
fins de licenciamento da atividade edilicia. 

Art. 4Q Todos os pedidos de licenciamentos da atividade edilicia devem ser subscritos 
pelo proprietario ou possuidor em conjunto com um profissional habilitado com inscri~ao municipal 
ativa no municipio. 

§ lQ A veracidade das informa~oes e documentos apresentados nos pedidos de 
licenciamentos de que trata este C6digo e de inteira responsabilidade do oprietario ou pos 'dor e 
do profissional habilitado. 
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§ 22 0 proprietario ou possuidor e 0 profissional habilitado ficam obrigados a 
observancia das disposi~oes deste C6digo e de quaisquer normativas aplicaveis, submetendo-se as 
penalidades previstas nesta Lei. 

§ 32 0 profissional habilitado com inscri~ao ativa em outro municipio, pod era solicitar a 
isen~ao do pagamento dos tributes referentes a sua inscri~ao municipal. 

Art. 52 Para fins de aplica~ao das d isposi~oes deste C6digo, considera-se: 

I - proprietario: a pessoa ffsica ou jurfdica, detentora de titulo de propriedade do im6vel 
registrado no Cart6rio de Registro de lm6veis; 

II - possuidor: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercicio, pleno ou 
nao, de algum dos poderes inerentes a propriedade, exceto locatarios, comodatarios e superficiarios. 

Art. 62 Considera-se profissional habilitado o tecnico registrado perante os 6rgaos 
fiscalizadores do exercicio profissional, respeitadas as atribui~oes e limita~oes consignadas por 
aqueles organismos. 

§ 12 0 profissional habilitado pode assumir as fun~oes de: 

I - responsavel tecnico pelo projeto, sendo responsavel pelo atendimento a legisla~ao 
pertinente na elabora~ao do projeto, pelas i nforma~oes referentes ao projeto a ser licenciado, pelo 
conteudo das pe~as graticas e pelas especifica~oes e exequibilidade de seu trabalho; 

II - responsavel tecnico pela execu~ao da obra, sendo responsavel pe la correta 
execu~ao da obra de acordo com o projeto aprovado, observadas as normas tecnicas aplicaveis, 
zelando por sua seguran~a e assumindo as consequencias diretas e indiretas advindas de sua atua~ao. 

§ 22 0 profissional habilitado pede atuar como pessoa ffsica ou responsavel por pessoa 
jurfdica, facultado a este profissional a assun~ao das fun~oes de responsave l tecnico pelo projeto e de 
responsavel tecnico pela execu~ao obra. 

§ 32 Fica facultada a transferencia da responsabilidade profissional, sendo obrigat6ria 
em caso de impedimenta ou abandono do tecnico atuante, a assun~ao da responsabilidade tecn ica 
perante a Prefeitura por novo profissional, o qual assumira a responsabilidade pela parte ja 
executada, sem prejufzo da responsabiliza~ao do profissional anterior. 

Art. 72 A observancia das disposi~oes deste C6digo nao desobriga o profissional do 
cumprimento das normas disciplinadoras de sua regular atua~ao, impostas pelo respective conselho 
profissional, e daquelas decorrentes da legisla~ao federal, estadual e municipal. 

Paragrafo unico. A Prefeitura se exime do reconhecimento dos direitos autorais ou 
pessoais referentes a autoria do projeto e a responsabilidade tecnica. 
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Art. 8Q Ap6s o licenciamento da atividade edilicia, havendo a mudan~a de proprietario 
ou do profissional, podera ser emitido certificado de transferencia de proprietario ou de profissional, 
atraves de processo administrative especffico a ser regulamentado par ato normative. 

Art. 9Q Toda edifica~ao ou atividade a ser licenciada devera estar de acordo com as 
seguintes normativas vigentes: 

I - Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado do Municipio; 

II - Lei Complementar que dispoe sabre o parcelamento, uso e ocupa~ao do solo; 

Ill - Normativa do Ministerio da Defesa, que dispoe sobre as restri~oes aos objetos 
projetados no espa~o aereo que possam afetar adversamente a seguran~a ou a regularidade das 
opera~oes aereas e suas altera~oes; 

IV - Normativas e restri~oes do Plano de Zoneamento de Rufdo do Aerodrome 
conforme regulamenta~ao da Agenda Nacional de Avia~ao Civil- ANAC; 

V - Normas relativas a Preserva~ao do Patrimonio Hist6rico, Artfstico, Paisagfstico e 
Cultural; 

VI - Normas relativas a preven~ao e com bate a incendios; 

VII - Normas relativas a acessibilidade de pessoas com deficiencia ou com mobilidade 
reduzida; 

VIII- Legisla~ao e normas ambientais e normas relativas aos licenciamentos ambientais; 

IX- Normas sanitarias; 

X - Legisla~ao relativa a classifica~ao de empreendimentos Polo Gerador de Tratego -
PGT e edifica~oes nao classificadas como Polo Gerador de Tratego e seus parametres de vagas de 
estacionamento, acessos, vias de circula~ao interna, area de manobra e acumula~ao de vefculos; 

XI - Legisla~ao relativa ao Sistema de Gestae Sustentavel de Resfduos da Constru~ao 

Civil e Resfduos Volumosos; 

XII - Normas relativas a seguran~a e estabilidade das Edifica~oes, insta la~oes eletricas e 
sistema de prote~ao contra descargas atmosfericas; 

XIII - Normas de desempenho que garantam maier qualidade as edifica~oes; 

XIV- Normas especfficas e aquelas emitidas pelas concessionarias de servi~os publicos, 
tais como de agua, esgoto, energia eletrica e gas; 

XV - Normas de Seguran~a do Trabalho; e 
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XVI - Demais normas e legislac;:oes pertinentes. 

Art. 10. A Prefeitura nao se responsabiliza pela estabilidade da edificac;:ao e do 
equipamento ou por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiencias do projeto, de sua 
execuc;:ao ou instalac;:ao, bern como de sua utilizac;:ao. 

CAPfTULO I 

DO CONTROLE DA ATIVIDADE EDILfCIA 

Se~ao 1 

Dos Licenciamentos da Atividade Edilicia 

Art. 11. A atividade edilicia depende de controle a ser exercido por meio da emissao de 
licenc;:a, de acordo com o tipo de obra, servic;:o e equipamento a ser executado ou instalado, medi~nte 
procedimento administrative solicitado pelo interessado. 

Art. 12. Toda Atividade Edilfcia dependera da Licenc;:a que podera ser: 

I - Licenciamento Automatico da Atividade Edilfcia; 

II - Licenciamento Convencional da Atividade Edilicia. 

§ 12 Deverao ser informadas no pedido de licenciamento, alem das atividades edilicias 
pretendidas, todas as edificac;:oes existentes no im6vel em questao. 

§ 2Q 0 prazo de validade do licenciamento da atividade edilicia, tambem denominado 
Alvara de Construc;:ao, contar-se-a da data do deferimento aposto no projeto regularmente aprovado 
ou da data da disponibilizac;:ao do respective boleto, para recolh imento dos tributes e tarifas 
municipais devidos, prevalecendo o que ocorrer por ultimo. 

§ 3Q Para efeito do paragrafo anterior, consideram-se tarifas os valores devidos em 
razao da Outorga Onerosa do Direito de Construir e do Polo Gerador de Trafego, sem prejufzo da 
obrigat6ria oferta previa de garantia, nas hip6teses de opc;:ao pelo pagamento parcelado ou diferido, 
nos termos da legislac;:ao especffica. 

§ 4Q Para fins do disposto no § 2Q deste artigo, entende-se como licenc;:a o projeto 
aprovado ou outro documento que venha a substituf-lo, podendo ser regulamentado por ato 

normative. 

§ SQ 0 licenciamento da atividade edilfcia tera validade de 2 (dois) anos para o infcio 
das obras podendo ser revalidado pelo mesmo perfodo, uma unica vez, mediante requerimento de 
revalidac;:ao a Prefeitura Municipal, no prazo maximo do vencimento do licenciamento da atividade 
edilfcia, desde que a legislac;:ao de parcelamento, uso e oc pac;:ao do solo, que to rizou o 
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licenciamento a ser revalidado ainda esteja vigente na data do requerimento de reval idac;:ao e desde 
que haja anuencia do responsavel tecnico pelo projeto e pela obra. 

§ 6Q Para fins do disposto no § 5Q deste artigo, entende-se como obra iniciada aquela 

que tenha suas fundac;:5es conclufdas. 

§ ]Q Quando um projeto aprovado valido necessitar de correc;:5es e ajustes sem 
alterac;:ao da atividade, uso e nao importar em variac;:ao do terreno e de area construfda superior a 5% 
em relac;:ao a area aprovada inicialmente, o interessado podera requerer a retificac;:ao deste, no 
mesmo processo administrative, respeitada a legislac;:ao vigente a epoca da aprovac;:ao original. 

§ 8Q 0 disposto no paragrafo anterior nao se aplica para os licenciamentos automaticos 
e nas hip6teses em que o projeto de retificac;:ao ou a edificac;:ao objeto da retificac;:ao ultrapassar o 
coeficiente de aproveitamento basico ou o coeficiente de aproveitamento do projeto ou ainda 
classificar-se como polo gerador de trafego, devera ser efetuado o pagamento de eventual diferenc;:a 
dos valores correspondentes a outorga onerosa do direito de construir e as medidas mitigadoras ou 
compensat6rias de polo gerador de trafego devendo nestes casos respeitar a legislac;:ao vigente a 
epoca do requerimento de retificac;:ao. 

§ 9Q A validade do projeto retificado de que trata os paragrafos ]Q e 8Q deste artigo 
sera contada a partir da data da aprovac;:ao inicial. 

§ 10. A retificac;:ao de projeto aprovado em processo protocolado em data anterior a 1Q 
de novembro de 2012 devera ser feita atraves de novo processo administrative espedfico para este 
fim. 

§ 11. Quando um projeto aprovado, necessitar de alterac;:5es que nao se enquadrem 
nas disposic;:5es dos paragrafos ]Q e 8Q deste artigo, o interessado devera requerer novo pedido de 
licenciamento em novo processo administrative a luz da legislac;:ao vigente a epoca deste novo pedido 
de licenciamento. 

§ 12. 0 ultimo pedido de licenciamento deferido, relative ao mesmo im6vel, cancelara 
automaticamente a licenc;:a anterior, caso nao tenha sido expedido o seu respective habite-se. 

§ 13. Ficam dispensadas as disposic;:5es do paragrafo anterior, desde que tecnicamente 
justificado pelo 6rgao competente pelo licenciamento. 

§ 14. Ap6s 2 (dois) anos da data da aprovac;:ao do projeto ou de sua revalidac;:ao, as 
obras paralisadas, sem movimentac;:ao de canteiro por prazo superior a 12 (doze) meses ou que nao 
possuam certidao de incorporac;:ao imobiliaria do empreendimento expedida pelo Cart6rio de Registro 
de lm6veis, serao consideradas abandonadas e a licenc;:a podera ser cassada. 

§ 15. Em caso de desistencia de execuc;:ao de uma obra, o interessado podera solicitar o 

cancelamento da licenca edilicia, e caso o interessado deseje substituir o projeto aprovado, dever~ 

requerer novo licenciamento. f 'IV) ~ /} 
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§ 16. 0 licenciamento das atividades edilfcias sera regulamentado por decreto. 

§ 17. Em virtude da complexidade ou necessidade de sanar eventuais duvidas poderao 
ser exigidos projetos complementares e documentos para avalia~ao de qualquer projeto a ser 
aprovado. 

Se~ao 11 

Do Licenciamento Automatico da Atividade Edillcia 

Art. 13. 0 Licenciamento Automatico da Atividade Edilfcia sera concedido atraves de 
projeto aprovado em processo administrative, ou de outro sistema que venha a substitu f-lo, conforme 
disposic;oes do art. 12 desta Lei Complementar, sendo que o profissional habilitado e o proprietario do 
im6vel assumem a inteira responsabilidade da documenta~ao apresentada e da conformidade do 
projeto de edifica~ao com a legislac;ao municipal urbanfstica, edilfcia e demais leis pertinentes, e 
prescinde de analise pela Administra~ao Municipal. 

Art. 14. A Prefeitura Municipal podera, a qualquer memento, proceder a analise do 
processo, bem como realizar diligencias para sua fiscaliza~ao. 

Se~aolll 

Do Licenciamento Convencional da Atividade Edilicia 

Art. 15. 0 Licenciamento Convencional da Atividade Edilfcia sera concedido atraves de 
projeto aprovado em processo administrative, conforme disposi~oes do art. 12 desta Lei 
Complementar. 

Art. 16. Opcionalmente, o interessado podera solicitar a aprova~ao previa do projeto, 
quando o empreendimento necessitar de analise junto ao Grupo de Analise e Aprova~ao de Projetos 
Habitacionais- GRAPROHAB. 

Se~ao IV 

Das Atividades Edillcias Dispensadas de Licenciamento 

Art. 17. Os licenciamentos da atividade edilfcia, bem como a rela~ao das atividades 
edilfcias dispensadas de licenciamento junto a Administrac;ao Municipal serao regulamentados por 
decreto. 

§ 1Q As atividades edilfcias dispensadas de licenciamento deverao estar sob 
responsabilidade tecnica de profissional habilitado, observadas as normas tecnicas aplicaveis, a 
seguranc;a das edificac;oes eo atendimento da legisla~ao. 

LC. 651/22 PA 122.384/21 Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200300034003600330030003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

§ 22 Poderao ser dispensadas das disposi~oes do paragrafo anterior determinadas 
atividades edilfcias, tais como servi~os de reparo e limpeza e outras regulamentadas por decreto. 

TITULO II 

EDIFICA~AO EXISTENTE 

CAPfTULO I 

DA EDIFICA~AO EXISTENTE- DISPOSI~OES GERAIS 

Art. 18. Para os fins de aplica~ao deste C6digo, a edifica~ao existente e considerada 
regular quando tiver Habite-se, averba~ao da constru~ao ocorrida por ordem judicial ou documento 
equiparado ao habite-se conforme rela~ao a seguir: 

I - Certidao de Primeiro Lan~amento Tributario no ano de 1970 ou ano anterior, 
considerando a area tributada no ano de 1973, excluindo-se as areas de habite-se emitidos ate o ano 
de 1970; 

II - Certificados de Mudan~a de Uso, nos termos da Lei Complementar 83/1993 emitidos 
ate a publica~ao da presente Lei; 

Ill- Certificados de Conserva~ao, emitidos nos termos da Lei Complementar 128/1995; 

IV - Certificados de Regularidade da Constru<;ao para as constru<;5es existentes em 1990 
e para as constru~oes existentes ha mais de 10 a nos, emitidos nos termos do Decreta 12.240/2006, da 
Lei Complementar 445/2011 e do Decreta 13.350/13; 

V - Certidao de Area Regularmente Existente no a no de 2000, conforme estabelecido no 
art. 19 desta Lei Complementar; 

VI - Atestado de Regularidade da Constru~ao para as constru~5es existentes ha mais de 
6 anos, nos termos desta Lei Complementar. 

Paragrafo unico. Considerando que consta somente a area na Certidao de Primeiro 
Lan~amento Tributario no a no de 1970 ou a no anterior, a verifica~ao do uso devera considerar outros 
documentos do im6vel, tais como projeto aprovado, matrfcula com averba~ao da constru<;ao ou outro 
documento comprobat6rio, quando se fizer necessaria. 

Art. 19. Ficam reconhecidas como constru<;5es regularmente existentes aquelas 
edificadas e tributadas no ano de 2000 que atenderem os seguintes requisites: 

I - trate de uso conforme nos termos da legisla~ao em loteamento ou gleba regular e 
atenda a legisla~ao ambiental; 
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II - comprova~ao da existencia de area construfda no ano de 2000 mediante a Certidao 
de Area Tributada na qual consta a area construida e o uso do im6vel objeto da regulariza~ao; 

§ 1Q Sera reconhecida a area tributada em 2000, sem prejuizo da verifica~ao de 
emissao de outre documento equivalente ao Habite-se, expedido a partir de lQ de janeiro de 2000. 

§ 2Q A area existente tributada no ano de 2000 contemplara todos os habite-se ou 
documentos equivalentes expedidos ate 31 de dezembro de 1999. 

§ 3Q Satisfeitos os requisites estabelecidos neste artigo, o proprietario ou possuidor do 
im6vel podera solicitar a Certidao de Area Regularmente Existente no ano de 2000, atraves de 
processo administrative espedfico ou outre sistema que venha a substitui-lo. 

CAPITULO II 

DO A TEST ADO DE REGULARIDADE DA CONSTRUC,:AO 

Art. 20. Ficam reconhecidas como constru~5es regularmente existentes aquelas 
edificadas e tributadas ha mais de 6 (seis) a nos que atenderem os seguintes requisites: 

I - comprova~ao da existencia de area construida ha mais de 6 (seis) anos mediante a 
Certidao de Area Tributada, na qual consta a area construfda e o uso do im6vel objeto da 
regulariza~ao; 

II - observancia das condic;oes minimas de seguranc;a, salubridade, higiene e, nos cases 
aplicaveis, acessibilidade; 

Ill - consonancia com a legisla~ao ambiental vigente, no que tange a sua l ocaliza~ao; 

IV - atividade desenvolvida no local de acordo com a lei de parcelamento, uso e 
ocupa~ao do solo vigente, quanto ao uso e suas restri~oes, tais como, analise de local iza~ao, 

atividades permitidas em ruas sem sa ida e demais restri~5es; 

V - inexistencia de a~oes judicia is demolit6rias; 

VI - nao se tratar de edif icac;ao privada em invasao de areas publicas; 

VII - nao se tratar de edifica~5es situadas em faixas non aedificandi ao Iongo das fa ixas 
de dominic publico das rodovias, estradas municipais, ferrovias, dutos, emissaries de esgoto, canais 
de drenagem, c6rregos canalizados e faixas de alta tensao conforme estabelecido na lei de 

parcelamento, uso e ocupa~ao do solo; 

VIII - nao seja objeto de incorpora~ao ou especifica ao junto ao Cart6rio de Registro de 
lm6veis; 
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IX - a area construida total da edifica~ao privada nao ultrapasse o valor resultante da 
formula : .4C $ CAB x AT, sendo AC a area construida total, CAB o coeficiente de aproveitamento 
basico eAT a area de terreno; 

X - tenha sido efetuado o pagamento da taxa de regularidade da edifica~ao 

proporcional a area construida objeto do atestado, quando tratar-se de edifica~ao privada; 

XI- nao se tratar de objeto de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC); 

XII - nao se t ratar de Polo Gerador de Tratego. 

§ lQ Entende-se como area construida ha mais de 6 (seis) anos, aquela que permanece 
existente ao Iongo dos ultimos 6 a nos. 

§ 2Q A atividade e a sua classifica~ao de uso, em funcionamento na edificac;:ao ha mais 
de 6 (seis) anos, poderao ser comprovadas atraves de outros documentos tais como alvara de 
funcionamento, Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, ou demais documentos 
comprobat6rios que ten ham fe publica. 

§ 3Q Caso a constru~ao nao possua tributac;:ao ha mais de 6 (seis) anos, porem haja 
comprova~ao de sua existencia, area e uso, para a obtenc;:ao do atestado de regularidade da 
constru~ao, o interessado devera sol icitar o cadastro e tributa~ao retroativo da area construida e 
apresentar o comprovante do pagamento retroativo do IPTU dos ultimos 5 (cinco) anos, alem dos 
emolumentos descritos no inciso X. 

§ 4Q A reserva de faixa non aedif icandi, prevista no inciso VII deste artigo podera ser 
reduzida ou dispensada, desde que haja manifesta~ao favoravel por escrito do 6rgao competente ou 
da concessionaria responsavel. 

§ SQ Fica vedada a emissao do Atestado de Regularidade da Constru~ao para os im6veis 
objetos de anexa~ao, desdobro ou desmembramento nos ultimos 6 a nos. 

§ 6Q Quando a edifica~ao privada for destinada ao uso industrial, devera ser 
apresentada previamente a sua respectiva licen~a ambiental emitida pelo 6rgao competente e 
certidao de zoneamento espedfica. 

Art. 21. Todos os pedidos de Atestado de Regularidade da Constru~ao devem ser 
subscritos pelo proprietario ou possuidor em conjunto com urn profissional habilitado com inscric;:ao 
municipal ativa no municipio para o exerdcio da atividade. 

Paragrafo unico. Os procedimentos administrativos referentes ao Atestado de 

Regularidade da Construc;:ao serao regulamentados por decreto. 
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CAPITULO Ill 

DAS EDIFICA<;OES EXISTENTES EM LOTES DESDOBRADOS OU DESMEMBRADOS 

Art. 22. Quando existir edifica~ao em terreno objeto de desdobro ou 
desmembramento, a mesma devera respeitar os parametros urbanfsticos contidos na legisla~ao 

vigente, considerando os novos lotes gerados, sendo necessario o licenciamento da atividade edilfcia 
para a nova s itua~ao pretendida e a expedi~ao de novo habite-se. 

§ 12 As edifica~5es com ocupa~ao desconforme a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupa~ao 
do Solo vigente, porem regularmente existentes, poderao ser conservadas, desde que a 
desconformidade nao tenha sido gerada em fun~ao do desdobro ou desmembramento. 

§ 2Q Quando o coeficiente de aproveitamento da edifica~ao regularmente existente 
ultrapassar o coeficiente de aproveitamento basico em decorrencia do desdobro ou 
desmembramento o proprietario devera adquirir o potencia l construtivo adicional relativo a Outorga 
Onerosa do Direito de Construir. 

Art. 23. 0 licenciamento da atividade edilicia para os novos lotes gerados podera ser 
dispensado pelo 6rgao competente responsavel pela aprova~ao de projetos, quando o desdobro ou 
desmembramento: 

I - nao resultar em obras de reforma das areas edificadas; 

II- nao resultar em transforma~ao de uso; 

Ill- nao resultar em altera~ao dos acessos; 

IV- respeitar a leg isla~ao de parcelamento, uso e ocupa~ao do solo vigente; 

V - respeitar a legisla~ao vigente referente a empreendimentos classificados ou nao 
como polo gerador de tratego; 

VI- nao ultra passe o coeficiente de aproveitamento basico; 

VII - respeitar as demais legisla~5es edil icias e urbanisticas pertinentes. 

Art. 24. Para os casos previstos no artigo anterior desta Lei Complementar, o 
interessado podera solicitar Certidao de numera~ao expedida pela municipalidade que contenha a 
nova numera~ao para cada novo im6vel gerado pelo desdobro. 

Art. 25. A implanta~ao de edifica~5es residenciais unifamiliares, nao residenciais de 
impacto irrelevante e 0 uso industrial de baixo potencial de incomodidade sem analise de localiza~ao 
em lotes de esquina desdobrados poderao manter os recuos do lote original, sem prejuizo do 
atendimento das vagas de estacionamento, conforme exemplificado no Anexo 11 - lmplanta~ao 
lotes de esquina desdobrados, que faz parte integrante desta Lei entar. 
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TITULO Ill 

DISPOSI<;OES TECNICAS 

CAPITULO I 

DO LICENCIAMENTO EDILfCIO 

Art. 26. Toda constru<;ao, reforma, retrofit, amplia<;ao, regulariza<;ao, transforma<;ao de 

uso da edifica<;ao, reconstru<;ao, demoli<;ao e instala<;ao de equipamentos dentro dos limites do 
im6vel dependera de licenciamento municipal nos termos do art. 12 desta Lei Complementar, exceto 

para os casos previstos no art. 17 desta Lei. 

Se~ao 1 

Alvan) de Constru~ao 

Art. 27. 0 licenciamento edilicio, que trata o art. 26 desta Lei Complementar, 
subdivide-se em: 

I - Alvara de constru<;ao; 

II - Reforma, Retrofit e Reparo. 

Paragrafo unico. 0 alvara de constru<;ao sera expedido na forma do projeto aprovado 
ou outro documento que venha a substituf-lo e subdivide-seem: 

I - Alvara para construir; 

II- Alvara para ampliar a constru<;ao; 

Ill - Alvara para transformar; 

IV- Alvara para reconstruir; 

V - Alvara para demolir; 

VI - Alvara para regu larizar; 

VII - reclassifica<;ao de atividade. 

Se~ao 11 

Alvara para Construir 
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Art. 28. 0 alvara para construir e a licenc;a que autoriza a construc;ao de uma edificac;ao 
em terreno sem benfeitoria. 

Se~ao 111 

Alva rei para ampliar a constru~ao 

Art. 29. 0 alvara para ampliar a construc;ao e a licenc;a que autoriza o acrescimo de 
construc;ao a urn im6vel com area ja construfda. 

se~aoiV 

Alvara para transformar 

Art. 30. 0 alvara para transformar e a licenc;a que autoriza a transformac;ao de uso, 
atividade ou caracterfsticas construtivas de uma edificac;ao regularmente existente. 

§ lQ A transformac;ao de uso pede incluir obras civis. 

§ 2Q Para f ins de aplicac;ao deste artigo, considera-se transformac;ao das caracterfsticas 
construtivas aquelas que impliquem em alterac;6es urbanfsticas, tais como, alterac;6es das areas 
computaveis e nao computaveis, alterac;6es de abrigos desmontaveis em areas construfdas e vice
versa, alterac;6es do numero de unidades autonomas. 

se~ao v 

Alvara para reconstruir 

Art. 31. 0 alvara para reconstruir e a licenc;a que autoriza a reconstruc;ao necessaria 
para a recuperac;ao e recomposic;ao de uma edificac;ao regular, no todo ou em parte, motivada pela 
ocorrencia de incendio ou outre sinistro, mantendo-se as caracterfsticas anteriormente existentes. 

§ lQ Na reconstruc;ao, devera ser prevista a adaptac;ao da edificac;ao as condic;6es de 
seguranc;a de uso e de acessibilidade de acordo como estabelecido neste C6digo. 

§ 2Q Para fins deste artigo, entende-se por edificac;ao regular aquela que possuir 
habite-se ou documento equivalente, incluindo ainda as edificac;6es que possufrem projeto aprovado 
ou alvara de construc;ao. 

Se~ao VI 

Alvara para demolir 

Art. 32. 0 alvara para demolir e licenc;a que autoriza a demolic;ao parcial ou total da 
edificac;ao, podendo ser de areas regularmente existentes ou d are sem licenc;a. 
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Se~ao VII 

Alvarc) para regularizar 

Art. 33. 0 alvara para regularizar e a licen~a que regulariza a edifica~ao perante as 
legisla~oes vigentes a epoca do requerimento para a sua regulariza~ao, que ja foi, de forma isolada ou 
em conjunto, construfda, ampliada, transformada, demolida ou reformada, sem o devido 
licenciamento municipal edilfcio previo para tais situa~oes. 

§ lQ As edifica~oes desconformes com a legisla~ao vigente deverao ser adequadas para 
possibilitar a sua regulariza~ao. 

§ 2Q Sendo necessaria a demoli~ao de parte da edifica~ao para adequa~ao a legisla~ao, 
o proprietario devera licenciar a demoli~ao e executa-la para posteriormente regularizar a edifica~ao. 

§ 3Q A demoli~ao prevista no paragrafo anterior devera ocorrer no prazo maximo de 30 
(trinta) dias a partir da licen~a para demolir. 

§ 4Q A subdivisao de uma edifica~ao ocorrida em decorrencia de desdobro devera ser 
licenciada atraves processo de regulariza~ao. 

Se~ao VIII 

Reclassifica~ao de Atividade 

Art. 34. A reclassifica~ao de atividade consiste em reclassificar a atividade existente, 
com habite-se ou documento equivalente, enquadrando esta atividade nas categorias de uso da lei 
vigente de parcelamento, uso e ocupa~ao do solo, que esteja em processo de licenciamento edilfcio 
de sua amplia~ao para a mesma atividade existente. 

§ lQ A reclassifica~ao de atividade nao implica em obra edilfcia na parte reclassificada. 

§ 2Q Quando a amplia~ao somada a atividade existente, com habite-se ou documento 
equivalente, implicar em aumento do impacto urbanfstico, ambiental ou de incomodidade, perante as 
categorias de uso da lei vigente de parcelamento, uso e ocupa~ao do solo, sera necessaria a 
adequa~ao da constru~ao existente para atendimento dos recuos urbanfsticos. 

§ 3Q Quando necessaria a adequa~ao da constru~ao para atendimento dos recuos 
urbanfsticos, fica admitida a manuten~ao de seus pilares e vigas. 

§ 4Q Fica dispensada a emissao de novo habite-se para a constru~ao regularmente 

existente reclassificada. 
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Se~aoiX 

Licen~a para Reforma 

Art. 35. Consideram-se reformas os servi~os ou obras, em edifica~oes regularmente 

existentes ou em edifica~oes objeto de regulariza~ao, que nao impliquem em altera~oes urbanfsticas. 

Paragrafo unico. As reformas nao serao objeto de emissao de novo habite-se. 

Se~ao X 

Licen~a para Retrofit 

Art. 36. A licen~a para Retrofit e um tipo de reforma que autoriza obras civis, sem 
implicar em altera~oes urbanfsticas, possibilitando adequa~oes tecnol6gicas e sustentaveis, a fim de 
modernizar as instala~oes de edifica~ao antiga regular, permitindo-se a manuten~ao de sua 
volumetria. 

Paragrafo unico. A licen~a para o retrofit nao sera objeto de emissao de novo habite-

se. 

se~ao XI 

Reparos 

Art. 37. Consideram-se reparos os servi~os que, nao implicando em amplia~oes, nem 
modifica~oes na estrutura da constru~ao, se enquadrem nos seguintes casos: 

I - Limpeza e pintura interna e externa, que nao dependa de tapumes ou andaimes no 
alinhamento dos logradouros; 

II - Reparos em pisos, paredes ou muros, bem como, substitui~ao parcial de 
revestimentos que nao dependam de tapumes ou andaimes no alinhamento dos logradouros; 

Ill - Substitui~ao, conserto ou remanejamento de esquadrias; 

IV- Reparos nas instala~oes eletricas ou hidraulicas; 

V - Substitui~ao parcial de telhas ou de elementos de suporte de cobertura, sem 
modifica~ao de sua estrutura. 

Paragrafo unico. Os servi~os e reparos nao descritos neste artigo equiparam-se a 
reforma para fins de licenciamento. 
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CAPfTULO II 

DAS CONDI<;OES SANITARIA$, AMBIENTAIS E SUSTENTAVEIS 

Se~ao 1 

Disposi~oes Gerais 

Art. 38. As edifica<;oes deverao estar em harmonia com o entorno urbane e natural, 

I - salubridade, habitabilidade e seguran<;a; 

II- conforto termico, acustico e luminoso; 

Ill - ergonomia e acessibilidade; 

IV - ado<;ao de estrategias visando a sustentabilidade das edifica<;oes, conforme 
defini~5es projetuais e tecnologias estabelecidas nesta Lei Complementar, na Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupa~ao do Solo, tais como as areas permeaveis, sistemas de drenagem, areas sustentaveis e 
demais normas correlatas; 

V - eficiencia energetica e hfdrica das edifica<;5es e adaptabilidade as mudan~as 
climaticas e aos eventos eli maticos extremes; 

Art. 39. A execu<;ao de qualquer tipo de obra proximo a represa, lago, lagoa, rio, 
c6rrego e demais corpos d'agua naturais deve atender as disposi~5es de Area de Preserva<;ao 
Permanente- APP estabelecidas na legisla<;ao ambiental federal, estadual e municipal pertinente. 

Art. 40. Na implanta<;ao da edifica~ao devera ser priorizada a preserva~ao dos 
indivfduos arb6reos existentes no im6vel e na impossibilidade desta, a eventual supressao ou 
transplantio deverao ser objeto de licenciamento pelo 6rgao ambiental municipal ou estadual 
competente, observada a legisla<;ao pertinente. 

Art. 41. A edifica<;ao situada em area nao atendida por rede coletora publica de esgoto 
ou quando demonstrada a inviabilidade tecnica ou economica de liga~ao ao sistema publico, devera 
ser provida de sistema autonomo de tratamento de esgoto ou sistema alternative de saneamento, 
coletivo ou individual, projetado com base nas normas tecnicas vigentes, podendo ainda, a criterio do 
6rgao ambiental, o efluente ser provisoriamente armazenado de forma adequada para posterior envio 
as esta<;5es de tratamento de efluentes, ambientalmente licenciadas. 

Art. 42. 0 despejo do entulho da obra, bem 
movimento de terra deve ser feito em local licenciado para tal fi 
municipal especffica. 
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Paragrafo unico. Devera ser privilegiada a gestao sustentavel, o reaproveitamento e 
reciclagem dos resfduos da constru~ao civil. 

Art. 43. Quando a edificat;ao dispuser de instala~ao para gas combustfvel o recipiente 
de gas deve ser locado em ambiente externo ou ambiente interno com ventila~ao permanente. 

Art. 44. As unidades condominiais, inclusive as habitacionais, devem dispor de sistema 
de medit;ao individualizada do consumo de agua, energia e gas. 

Art. 45. As edifica~oes deverao obter as autoriza~oes e os licenciamentos pertinentes 
para sua implantat;ao ou seu funcionamento, quando aplicaveis, ficando sob a responsabilidade do 
proprietario e do responsavel tecnico a obten~ao das respectivas autorizat;oes e licenciamentos. 

Art. 46. As transformat;oes de uso das edificat;oes de uma atividade sujeita a 
licenciamento ambiental para outra atividade nao sujeita ao licenciamento ambientat dependera de 
declarat;ao de encerramento da atividade do 6rgao licenciador competente. 

Art. 47. 0 licenciamento das edificat;oes em area contaminada, dependera de parecer 
tecnico favoravel emitido pelo 6rgao ambiental competente. 

Art. 48. As atividades que gerem efluentes sujeitos a licenciamentos ambientais 
deverao possuir instala~oes aprovadas pelo 6rgao competente. 

Se~ao 11 

Da Sustentabilidade nas Edifica~oes 

Art. 49. Visando a otimiza~ao da utiliza~ao de recursos naturais e o melhor 
desempenho da edifica~ao, as novas edificat;oes deverao adotar estrategias da arquitetura 
bioclimatica e tecnologias que propiciem a economia de recursos, a eficiencia energetica e o conforto 
ambiental. 

§ 12 As estrategias e tecnologias sustentaveis deverao incorporar itens relacionados a 
qualidade do ambiente edificado e urbano, envolt6ria, materiais e metodos construtivos, eficiencia 
energetica, gestao da agua, entre outros. 

§ 22 As edificat;oes que fizerem uso de produtos ou subprodutos de madeira nativa da 
flora brasileira como elemento construtivo para qualquer fase da obra estarao sujeitas a apresenta~ao 
de Documento de Origem Florestal - DOF emitido pelo 6rgao competente ou outra certifica~ao que 
venha a substituf-la, sendo esta condi~ao declarada em nota no projeto de alvara de constru~ao, 

cabendo ao 6rgao municipal ambiental competente o seu gerenciamento e fiscaliza~ao . 

§ 32 A exigencia prevista no caput e a rela~ao de 
sera regulamentada por decreto. 
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§ 4Q A obten~ao do alvara de constru~ao dependera do cumprimento da pontua~ao 
minima, relativa a itens de estrategias sustentaveis, a ser regulamentada por decreta. 

Art. 50. Previamente a expedi~ao do Habite-se da edifica~ao deverao ser instaladas as 
tecnologias sustentaveis nos termos do decreta regulamentador. 

CAPITULO Ill 

DAS CONDI<;OES DE VENTILA<;AO E INSOLA<;AO 

Art. 51. Para fins de ilumina~ao e ventila~ao natural, os compartimentos deverao 
dispor de abertura comunicando-os diretamente com o exterior, atendendo no minima as seguintes 
propor~oes: 

TABELA 1 

ABERTURAS PARA ILUMINA<;AO E VENTILA<;AO (l ) 

ILUMINA<;AO VENTILA<;AO 

metade da superficie da ilumina~ao natural, atendendo 
ainda a area minima de ventilac;:ao estabelecida pela 

Geral 1/7 da area do pi so (2) ABNT 

Locais de trabalho 
e sala de aula 1/5 da area do piso 

Subsolos 60 cm3/m3 dos subsolos, devendo haver, no minima, 
destinados a duas aberturas em paredes opostas ou nos tetos junto 

estacionamento as paredes 

(1) Deverao ser observadas as normas pertinentes, em especial, as normas de desempenho e o 
Zoneamento bioclimatico brasileiro. 

(2) Devera ser alterado para 1/5 da area do piso dos compartimentos voltados para area coberta 
com profundidade superior a 2,00 m e com no minima uma face aberta. 

§ 1Q A dimensao da area iluminante dos compartimentos equivale a dimensao da 
esquadria e devera em qualquer caso ter no minima 0,60m2 (sessenta dedmetros quadrados). 

§ 2Q A edifica~ao residencial devera ter preferencialmente ventila~ao cruzada, com 
aberturas em pelo menos duas fachadas ou renova~ao de ar atraves de "efeito chamine" com 
aberturas zenitais. 

§ 3Q As disposi~oes previstas no paragrafo anterior estao ilustradas no Anexo Ill -
Ventila~ao Cruzada que faz parte integrante desta Lei Complementar. 
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§ 4Q Para o uso nao residencial e para os compartimentos de permanencia transitoria 
do uso residencial poderao ser aceitas ventilac;:ao e iluminac;:ao artificiais em substituic;:ao as naturais, 
desde que atendidas as normas especificas da Associac;:ao Brasileira de Norm as Tecnicas (ABNT). 

§ 52 Para fins de aplicac;:ao do disposto no paragrafo anterior, entende-se como 
compartimentos de permanencia transitoria do uso residencial, todos os compartimentos exceto 
salas, cozinhas e dormitories. 

§ 62 Fica dispensada a ventilac;:ao dos corredores e halls de uso privative, dos de uso 
coletivo ate lO,OOm (dez metros) de comprimento, limitados a 12,00 m2 (doze metros quadrados) e 
ainda, do closet, despensa e hobby box limitados a 6,00 m2 (seis metros quadrados). 

Art. 52. As aberturas das edificac;:oes deverao voltar-se para espac;:os livres abertos com 
as seguintes dimensoes mfnimas: 

TABELA 2 

ESPA<;O LIVRE ABERTO 

Geral 

Locais de trabalho e sala de aula 

Cozinhas/despensas/ copas/areas de 
servic;:o/compartimentos sanitarios/caixas de 
escada e hall ou circulac;:ao com area maior que 
12m2 

Dimensao mfnima 
ate 0 22 
pavimento 

1,50m 

Dimensao mfnima a 
partir do 32 pavimento 

H/6 com o mfnimo de 
3,00 m(l l 

H/12 com o mfnimo de 
150 m(l l 

I 

(1) A altura "H" devera atender as disposic;:oes previstas no art. 107 desta Lei Complementar. 

Art. 53. Observadas as normas pertinentes, a aerac;:ao e a insolac;:ao naturais dos 

compartimentos podem ser proporcionadas por meio de espac;:o livre fechado descoberto conforme 
Tabela a seguir: 

LC. 651/22 

TABELA 3 

ESPA<;O LIVRE FECHADO DESCOBERTO 

Espac;:o Livre Fechado 

Descoberto com altura "A" 
maxima de 10,00 m 

Area Minima 
(m2) 

Dimensao 
minima (m) 

Espac;:o Livre Fechado Descoberto com altura "A" 

maior que 10,00 m 

Ar/7 ~=j7o minima A 
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Dimensao correspondente a um retangulo com lados 
iguais ou superiores, respectivamente, a "1,5 x (A/6)" 

1,5 por "2 x (A/6)"111 

(1) garantido o afastamento mfnimo de 3,00 m das divisas admitindo-se o escalonamento por 
pavimento 

§ 12 A altura "A" para aplica~ao deste artigo, representa a diferen~a de nfvel entre a 
cota mais elevada da laje do pavimento mais alto e a menor cota do piso do pavimento mais baixo que 
com poe o espa~o livre fechado. 

§ 2Q As exigencias previstas neste artigo estao ilustradas no Anexo IV - Espa~o Livre 
Fechado que faz parte integrante desta Lei Complementar. 

Art. 54. Nao serao considerados insolados ou iluminados os compartimentos cuja 
profundidade, a partir da abertura iluminante, seja maior que tres vezes seu pe-direito, inclufda na 
profundidade a proje~ao das saliencias, sacadas, varandas e outras coberturas, atendidos os 
parametres mfnimos estabelecidos pela ABNT. 

Art. 55. No sentido de garantir a ventila~ao e ilumina~ao entre edifica~5es deverao ser 
observadas as seguintes disposi~5es : 

I - nos recuos inferiores a 3,00m (tres metros) e vedada constru~5es maiores que 
lO,OOm (dez metros) de altura, independentemente do numero de pavimentos, a ser contada a partir 
da menor cota de nfvel do piso do pavimento mais baixo ate o ponto mais alto da constru~ao, 

excetuando-se casa de maquinas, barrilete, caixa d'agua, platibanda e telhado, subsolos, subsolos 
aflorados ate o limite de 2m (dois metros); 

II -as partes da constru~ao com altura superior a 10,00m (dez metros) deverao atender 
a rela~ao de H/6 com no mfnimo de 3,00m (tres metros) para os recuos latera is e de fundos; 

§ 1Q As disposi~5es deste artigo serao dispensadas no zoneamento onde nao e 
permitido o uso residencial e desde que o im6vel nao fa~a divisa com o uso residencial, devendo 
atender nesta ultima situa~ao as disposi~5es deste artigo para as divisas que confrontarem com o uso 
residencial. 

§ 2Q 0 recuo lateral de H/6 devera atender as d isposi~5es do art. 107 desta Lei 
Complementar. 

§ 3Q Onde o recuo for inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centfmetros), as escadas 

externas deverao possuir parede em alvenaria ou similar com altura minima de 2,00 m (dois metros). 

§ 4Q As exigencias deste artigo estao ilustradas no Anexo V - altura maxima das 
edifica~5es com recuo lateral e de fundos inferior a 3,00 m - que faz parte integrante desta Lei 
Complementar. 
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Art. 56. Podera ser aceita, para qualquer tipo de edifica~ao, como alternativa ao 

atendimento das exigencias referentes a insola~ao e ventila~ao natural, a demonstra~ao tecnica de 

sua suficiencia, na forma que for estabelecida em Norma Tecnica. 

CAPITULO IV 

DOS COMPARTIMENTOS DA EDIFICA~AO 

Se~ao 1 

Disposi~oes Gerais 

Art. 57. As dimensoes e areas dos compartimentos deverao ser compatfveis com os 

usos a que se destinam e com as necessidades humanas (cozinhar, estudar, repousar, trabalhar, etc.) 
de forma a proporcionar seguran~a, habitabilidade, sustentabilidade, nfvel de desempenho 

satisfat6rio ao usuario e devendo atender as dimensoes mfnimas conforme a Tabela a seguir: 

Uso da 

Edifica~ao 
Compartimentos 

Repouso 

Estar 

Trabalho 

Espera 

Esportes 

Cozinha 

Refeit6rio 

Sa lao Social 

TABELA 4 

Center Cfrculo -
Area (m2

) 
diametro mfnimo (m) 

2,4 7 

2 

1,5 

1,7 

3 
Qualquer uso 1-----------r--- --------i 

Guarita/Portaria 1,2 

Sanitarios 

Vestiarios 1,2 

Circula~ao coletiva (ll 

Cela Sanitaria/Lavabo 1 

Box para chuveiro 

Area de Servi~o 0,9 

Circula~ao 
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2,3 
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Deposito/ Despensa 

Estaciona mento 

Barrilete/ Areas Tecnicas 2 

Hospedagem 

Saude 

Educa~;ao 

(1) 
casos pertinentes 

Hobby box 

Repouso 

Repouso 2,4 7 2,7 

Repouso 

Devera atender normas de acessibilidade e de safda de emergencia para os 

§ lQ Excetuam-se das disposi~;oes desta Tabela 4, quanto ao pe-direito mfnimo, as 
transforma~;oes de edifica~;oes regularmente existentes entre os usos residencial unifamiliar, nao 
residencial de impacto irrelevante e industrial de baixo potencial de incomodidade compatfvel com o 
uso residencial e sem analise de localiza~;ao, desde que atendido o pe-direito mfnimo do c6digo de 
edifica~;oes vigente a epoca de sua aprova~;ao. 

§ 2Q Ficara sob a responsabilidade tecnica do autor do projeto a defini~ao do programa 
de necessidades, devendo o projeto respeitar as normas tecnicas especfficas de constru~;ao relativas 
ao uso a que a constru~;ao se destina, inclusive quanto a necessidade de previsao de locais para 
refei~;oes, ambulat6rio e demais compartimentos destinados ao publico e aos funcionarios dos 
estabelecimentos. 

Se~ao 11 

Das Edifica~oes Residenciais 

Art. 58. As unidades habitacionais deverao conter, no mfnimo, sala, dormit6rio, 
cozinha, instala~;ao sanitaria e area de servi~;o devendo atender as dimensoes mfnimas conforme a 
Tabela a seguir: 

Uso da 
Edifica~;ao 

Habita~;ao 

LC. 651/22 

Ci.i\11006 VfltSAOM/IR 

Compartimentos 

Dormit6rio 

Estar 

Trabalho 

Cozinha 

TABELA 5 

Conter Cfrculo 
diametro mfnimo (m) 

2,4 

2 

7 

1,7 I jy, ~/1 4 

PA 122.384/21 

Pe-direito 
(m) 

2,7Q(l) 
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Sanitarios 120(2) 
I 

Lavabo 1 

Area de Servi~o 
019 

Circula~ao 

2 

-
2,3 

-
-

{1) o pe-direito podera ser reduz1do para 21 60 m no caso do uso res1dencial 
multifamiliar e para 2

1
50 m no caso do uso residencial multifamiliar de interesse social. 

(2) o box podera ter dimensao minima de 0190 m (noventa centimetres) 

Art. 59. Serao admitidos compartimentos conjugados para o uso residenciall devendo 

atender a todas as exigemcias contidas na Tabela seguinte: 

TABELA 6 

Uso da Conter Circulo - Area Pe-direito 

Ed ifica~ao 
Compartimentos 

diametro minimo (m) (m2) (m) 

Dormit6rio/Estar 12 

Estar/Cozinha 2,4 10 

Habita~ao Dorm it6rio/Esta r /Cozi n ha 16 2 70(l) 
I 

Cozinha/Area de Servi~o 117 5 

Dormit6rio/Estar /Cozinha/ A.S. 2,4 17 

(1) 0 pe-direito podera ser reduzido para 21 60 m no caso do uso residencial 
multifamil iar e para 21 50 m no caso do uso residencial multifamiliar de interesse social. 

Art. 60. A area minima interna de uma residencia unifamiliar e de 19,00 m2 (dezenove 
metros quadrados) e a area minima do perfmetro de uma residencial incluindo as paredes externasl e 
de 22,00 m2 (vinte e dois metros quadrados). 

Se~aolll 

Do Flat e Apart-Hotel 

Art. 61. As unidades privativas do flat ou do apart-hotel deverao conter, no mfnimo1 

sala1 dormit6rio1 cozinha1 instala~ao sanitaria e area de servi~o~ admitindo-se compartimentos 
conjugadosl conforme disposto nos arts. 59 e 60 desta Lei Complementar. 

Paragrafo unico. A cozinha e a area de servi~o poderao ser dispensadas desde que seja 
prevista a existencia na edifica~ao de compartimento de uso comum destinado a estas final idades. 
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se~aoiV 

Edifica~oes destinadas as atividades de ensino 

Art. 62. As edifica~oes destinadas as atividades de ensino regular deverao atender o 
programa de necessidades conforme estabelecido pelas Secretarias Municipais e Estaduais de 
Educa<;ao, ficando sob responsabilidade do autor do projeto o atendimento das normas tecnicas 
especificas, inclusive quanto a necessidade de previsao de locais para refei~oes e para prepare ou 
venda de alimentos, areas cobertas e descobertas para recrea<;ao e educa<;ao ffsica, laboratories, 
biblioteca e sala de leitura, auditorio, compartimentos administrativos, salas para professores, 
sanitarios, vestiarios, ambulatorio, deposito, deposito de material de limpeza e demais 
compartimentos e instala<;6es. 

Se~ao v 

Da Lixeira, DML, Centro de Medi~ao e Vestiario de Funcionarios 

Art. 63. Sao obrigatorios os seguintes compartimentos de acordo com o uso das 

edifica<;6es e conforme descrito na Tabela a seguir: 

TABELA 7 

USO DAS EDIFICA<;OES COMPARTIMENTOS OBRIGATORIOS 

Deposito de 
Material de Centro de Vestiario de 

Lixeira Limpeza Medi<;ao Funcionarios 

Residencial multifamiliar com 
mais de 8 unidades 

habitacionais SIM SIM SIM SIM 

Condominia de lotes SIM SIM NAO SIM 

Nao residencial com mais de 
600,00 m2 SIM SIM NAO SIM 

Nao residencial composto 
per unidades autonomas 
com mais de 600,00 m2 SIM SIM SIM SIM 

Paragrafo unico. Os compartimentos descritos na Tabela 7 poderao ser dispensados 
desde que tecnicamente justificado. 
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Art. 64. As lixeiras deverao ser cobertas e suficientemente dimensionadas para a 
guarda dos diversos tipos de lixo, tais como o organico e o reciclavel, localizadas no interior do lote e 

com acesso direto ao logradouro. 

§ 1Q Para o uso residencial multifamiliar, o compartimento de lixo devera atender a 

area minima de 0,10 m2 por unidade Habitacional, com a area minima de 2,00 m2 (dois metros 
quadrados) e dimensao minima de 1,30 m (um metro e trinta centimetres). 

§ 2Q Para o condominia de lotes, o compartimento de lixo devera atender a area 
minima de 0,10 m2 por lote, com a area minima de 2,00 m2 (dois metros quadrados) e dimensao 

minima de 1,30 m (um metro e trinta centimetres). 

§ 3Q Para o uso nao residencial com mais de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados), 
o compartimento de lixo devera atender a area minima de 2,00 m2 (dois metros quadrados) e 
dimensao minima de 1,30 m (um metro e trinta centimetres). 

§ 4Q Para o uso nao residencial composto por unidades autonomas sujeitos a 
incorporac;ao imobiliaria ou constituic;ao de condominia, com mais de 600,00 m2 (seiscentos metros 
quadrados), o compartimento de lixo devera atender a area minima de 0,10 m2 por unidade 
autonoma, com a area minima de 2,00 m2 (dois metros quadrados) e dimensao minima de 1,30 m (um 
metro e trinta centimetres). 

§ SQ As edificac;oes de uso misto deverao possuir lixeiras independentes para cada uso, 
podendo compartilhar a mesma lixeira desde que seja atendida a somat6ria das areas minimas e 
dimens5es mfnimas para cada usa conforme disposto nos §§ 1Q ao 4Q. 

§ 6Q E de inteira responsabilidade do autor do projeto o adequado dimensionamento 
da lixeira para comportar o volume de lixo gerado na edificac;ao devendo ser consideradas: 

I - as medidas padr5es do recipiente adotado pela municipalidade, ou seja, conteiner 
plastico de 240 (duzentos e quarenta) litros: 0,76m (setenta e seis centimetres) de comprimento por 
0,58m (cinquenta e oito centimetres) de largura por 1,10m (um metro e dez centimetres) de altura, 
ou outre que venha a substitui-lo; 

II - os espac;os para circulac;ao e manuseio do lixo; 

Ill - a frequencia de coletas por semana somando-se os dias da coleta comum e da 
coleta seletiva. 

§ 7Q Recomenda-se para o calculo da quantidade de conteineres: 

I - 1 (um) par de conteineres de residues, sendo uma unidade para residues organicos e 

rejeitos e uma unidade para residues reciclaveis, para cada 10 (dez) unidades autonomas residenciais, 
nao residenciais, ou lotes em condominios de lotes, atendidas de 7 (sete) a 9 (nove) coletas por 
semana; 
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11 - 2 (dois) pares de conteineres de resfduos, sendo uma unidade para resfduos 
organicos e rejeitos e uma unidade para resfduos reciclaveis para cada 10 (dez) unidades autonomas 
residenciais, nao residencia is, ou lotes em condomfnios de lotes, atendidas de 4(quatro) a G(seis) 

coletas por semana. 

§ 8Q Os grandes geradores de resfduos deverao atender as regras previstas na Lei 
Ordinaria Municipal 7815/2009, no Decreto Municipal 18.179/2019 e demais legislac;5es que venham 

substitui-las. 

§ 9Q As atividades que gerem resfduos perigosos ou perigosos Classe I conforme a 
norma ABNT NBR 10004/2004 ou outra que venha a substituf-la, deverao atender as normas e 
legislac;5es especificas vigentes para o manuseio, acondicionamento, armazenamento, e destinac;ao 

final destes resfduos. 

§ 10. Devera ser previsto, para os casos pertinentes, um local adequado para os 

resfduos de logfstica reversa. 

§ 11. Quando tecnicamente justificavel, podera ser aceita pelo 6rgao responsavel pelo 
licenciamento, a implantac;ao da lixeira em outro local dentro do lote e com dimensionamento 

espedfico. 

Art. 65. As lixeiras deverao: 

I - situar-se em locais desimpedidos e de facil acesso para os servic;os de coletas, 
preferencialmente com aberturas voltadas as cal~adas publicas contendo plaqueta de identifica~ao: 
LIXEIRA; 

II - caso a implantac;ao do compartimento de lixo nao possibilite o acesso para o 
recolhimento de lixo pela equipe de coleta, devera ainda ser previsto no recuo frontal do im6vel, a 
demarcac;ao de um local para a colocac;ao dos conteineres de lixo nos horarios de recolhimento do 
lixo, devendo este espac;o possuir area minima de 50% (cinquenta por cento) da area da lixeira; 

Ill- ter pe-direito mfnimo internode 2,10 m (dois metros e dez centfmetros); 

IV - ter paredes e tetos revestidos com material liso, resistente, impermeavel e de cor 
clara; 

V - possuir piso de cor clara, antiderrapante, impermeavel e resistente a choques e a 
produtos de ac;ao agressiva, e munida de ralo(s) sifonado(s) ligado(s) a rede de esgoto; 

VI - caso possua abertura para ventilac;ao, a mesma devera ser protegida com tela tipo 

mosquiteiro; 

VII - possuir portas com largura minima de 90 (noventa) centfmetros e a porta externa 
devera possuir fechadura preferencialmente de abertura automatica pelo porteiro ou responsavel ' 
visando facilitar o acesso das equipes de coletas, devendo r cuo mfnimo de 1,5 a 
divisas laterais; / 
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VIII - ter ilumina~ao interna compatfvel e preferencialmente possuir interrupter externo 
de sinal sonoro (campainha) para alertar o porteiro ou responsavel da necessidade de abrir a porta da 

lixeira; 

IX - possuir ponto de agua com torneira, interne ou proximo, para faci litar a lavagem e 

higieniza~ao dos conteineres; 

X - possuir rampas entre os desnfveis do piso interne da lixeira e o piso externo de 

acesso; 

Art. 66. A lixeira devera estar locada adjacente a urn acesso de ve fculos para permitir 
que no momento do recolhimento do lixo seja compartilhado o rebaixamento de guia para o 
deslocamento dos conteineres de lixo. 

Paragrafo unico. Na impossibilidade de atendimento do prescrito no caput, desde que 
tecnicamente justificavel, podera ser aceito pelo 6rgao competente pelo licenciamento da atividade 
edilfcia, o rebaixo de guia com 1,20 m (urn metro e vinte centfmetros) de largura na frente da lixeira e 
deslocada do acesso de vefculos, respeitando os parametres da lei de cal~ada segura. 

Art. 67. A lixeira fica dispensada da exigencia dos recuos frontais e laterais mfnimos 
obrigat6rios. 

Art. 68. Outros tipos de lixeiras tambem poderao ser aceitos pelo 6rgao competente 
pelo licenciamento edilfcio desde tecnicamente justificado. 

Se~ao VI 

Das Portarias e Guaritas 

Art. 69. As portarias ou guaritas estarao dispensadas do recuo frontal e do recuo 
frontal secundario. 

Se~ao VII 

Das lnstala~oes Sanitarias 

Art. 70. Todo im6vel edificado deve dispor de instala~oes sanitarias para atendimento 
da popula~ao, permanente ou transit6ria, em quantidade adequada para desenvolvimento das 
atividades exercidas no im6vel, ficando sob responsabilidade tecnica do autor do projeto o calculo da 
quantidade de instala~oes em fun~ao da natureza das atividades exercidas e de sua popula~ao. 

§ lQ Em qualquer hip6tese a quantidade de instala~oes sanitarias nao sera inferior ao 
estabelecido na Tabela 8 a seguir: 
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usa 

Residencia unifamiliar e 
unidade residencial em 

multifamiliar 

Areas de uso comum de 
edifica~5es 

multifamiliares 

Edifica~5es nao 
residenciais com ate 
100,00 m2 

Edifica~5es nao 
residenciais com mais de 
100,00 m2 

Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

TABELA 8 

QUANTIDADE MfNIMA 

1 sanitaria (contendo uma bacia, um lavatorio e um box para 
chuveiro) 

2 sanitarios (contendo uma bacia, um lavatorio) adaptados 
para PCD (pessoa com deficiencia), sendo um para cada sexo 

ou 
3 sanitarios (contendo uma bacia, um lavatorio), sendo um 
para cada sexo e um PCD 

1 sanitaria (contendo uma bacia, um lavatorio) adaptado para 
PCD 

2 sanitarios (contendo uma bacia, um lavatorio) adaptados 
para PCD, sendo um para cada sexo 

ou 
3 sanitarios (contendo uma bacia, um lavatorio), sendo um 
para cada sexo e um PCD 

§ 2Q Em edifica~5es nao residenciais compostas por mais de uma unidade as 
instala~5es sanitarias deverao estar locadas preferencialmente no pavimento onde as unidades se 
situ am, desde que atendam a quantidade suficiente para atender toda a popula~ao do pavimento. 

§ 3Q Recomenda-se que a distancia maxima horizontal a ser percorrida de qualquer 
ponto da edifica~ao ate o sanitario ou banheiro acessfvel seja ate so m. 

§ 4Q 0 lavatorio podera estar situado fora do sanitaria. 

§ SQ Em locais de reuniao de publico, ah~m das instala~5es sanitarias para cada sexo e 
das instala~5es sanitarias adaptadas ao uso por pessoa com deficiencia, recomenda-se a previsao de 
instala~5es sanitarias familia res, infantis e fraldarios. 

§ 6Q As dimens5es e propor~5es descritas neste artigo nao exime do atendimento das 
propor~5es previstas nas normas de acessibilidade e demais normas e l egisla~5es pertinentes. 

Art. 71. As instala~5es sanitarias nao poderao comunicar-se diretamente com os 
compartimentos destinados ao preparo de alimentos. 
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Art. 73. No caso de agrupamento de aparelhos sanitarios da mesma especie, os 
compartimentos destinados a bacias sanitarias e chuveiros serao separados por divisoes com altura 
minima de 2,00m (dois metros), tendo, alem da altura citada, vaos livres de O,lSm (quinze 
centimetres) de altura na parte inferior e no minimo 0,35m (trinta e cinco centimetres) de altura na 

parte superior. 

Art. 74. Nos sanitarios masculines, 50% do numero de instala~oes sanitarias poderao 
ser substituidas por mict6rios, devendo estes serem de facil limpeza e deverao atender os seguintes 

requisites: 

I - Poderao ser do tipo cuba ou calha; 

II - Deverao ser providos de descarga continua ou intermitente, provocada ou 

automatica; 

Ill - No mict6rio do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento de O,GOm (sessenta 
centimetres) correspond era a urn mict6rio do tipo cuba; 

IV - Os mict6rios do tipo cuba, de uso individual, deverao ser separados entre si por 
uma distancia de O,GOm (sessenta centimetres), no minimo, medida de eixo a eixo, e separados por 
divis6rias, com altura e larguras convenientes. 

Se~ao VIII 

Dos Estacionamentos 

Art. 75. Os estacionamentos e garagens das ed ifica~oes, quanto aos parametres de 
vagas, acessos, rebaixamento de guia, area de acumulo, ram pas, vias de circula~ao interna, areas para 
manobra, sistema drive thru, e classifica~ao' dos empreendimentos quanto aos impactos causados no 
sistema viario como Polo Gerador de Trafego - PGT ou Nao considerado Polo Gerador de Trafego -
NPGT deverao atender a legisla~ao municipal espedfica. 

Paragrafo unico. No caso de loca~ao de vagas de estacionamento no interior das 
edifica~oes nao podera haver prejuizo das dimensoes minimas dos compart imentos. 

Art. 76. Nos condomin ios multifamiliares horizontais e nos condominios de lotes, 
somente serao admitidas vias de circula~ao de ve iculos sem saida quando nao houver condi~oes 
tecnicas de continuidade via ria . 

§ lQ As vias de que trata o "caput" deste artigo deverao ter comprimento maximo de 
150m (cento e cinquenta metros) medidos entre o eixo da via transversal e o seu final, devendo ser 
prevista area de manobra para caminhao de bombeiro nos term s da legisla~ao espedfica ou balao de 
retorno com raio minimo de 10m (dez) metros. 
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§ 22 Ficam dispensados da area de manobra para caminhao e do balao de retorno 
conforme disposi~oes do paragrafo anterior, as vias de circula~ao de veiculos com comprimento 
maximo de 45m (quarenta e cinco metros) medidos entre o eixo da via transversal eo seu final. 

Art. 77. Fica vedada a abertura de acesso para entrada ou sa ida de veiculos em geral na 
divisa de im6vel que fa~a confronta~ao com vielas, pra~as, areas verdes ou areas publicas 
institucionais e de sistema de lazer. 

Paragrafo unico. E permitida abertura de acesso exclusive para pedestres, com largura 
maxima de 1,20m (um metro e vinte centimetres), nos locais indicados no caput deste artigo, exceto 
nas areas publicas institucionais. 

Art. 78. Podera ser prevista na edifica~ao, area para recarga de veiculos eletricos, e 
quando destinadas ao uso comum, estas nao poderao se consideradas para atendimento das vagas de 
estacionamento exigidas. 

Art. 79. Quando a edifica~ao possuir espa~o destinado a lavagem e manuten~ao de 
veiculos, "espa~o carro", deverao ser atendidas as normas pertinentes e as medidas mitigadoras de 
impactos ambientais, previstas na lei de parcelamento, uso e ocupa~ao do solo. 

Se~ao IX 

Do Mezanino 

Art. 80. 0 mezanino caracteriza-se por piso intermediario que subdivide verticalmente 
o pavimento de uma edifica~ao, limitado a uma area maxima de 50% da area do piso da unidade em 
que se situa, devendo possuir uma das faces totalmente aberta, protegida apenas por guarda-corpo e 
com acesso interne pelo pavimento onde esta situado. 

§ 12 Sera admitida a compartimenta~ao interna no mezanino, desde que atenda uma 
circula~ao voltada para toda a face aberta exigida no caput deste artigo, com largura minima, 
conforme disposi~oes do art. 57 desta Lei Complementar. 

§ 22 Em edifica~5es regularmente existentes, fica admitido mezanino nos termos do 
caput deste artigo, independentemente do atendimento de recuos obrigat6rios, desde que nao haja 
altera~ao da volumetria da edifica~ao regularmente existente. 

Art. 81. Nos casos de salas comerciais ou de servi~os com 5,30m (cinco metros e trinta 
centimetres) ou mais de pe-direito, sera admitida em seu interior a constru~ao de sobreloja, jirau ou 
mezanino, ocupando area nao superior a 50% (cinquenta por cento) da area da loja, desde que nao 

prejudique as condi~5es de ilumina~ao e ventila~ao, sendo rna ido o pe-direito mfnimo de 2,30m 
(dois metros e trinta centimetres) no piso superior. 
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Se~ao X 

Do S6tao 

Art. 82. 0 s6tao e o compartimento resultante do aproveitamento da inclinac;ao 

acentuada do telhado e que possui acesso e habitabilidade. 

§ 12 Para ser caracterizado como s6tao, o frechal, devera possuir altura maxima de 

0,50 m (cinquenta centimetres). 

§ 22 Somente serao consideradas como area construfda as areas do s6tao com pe

direito igual ou maior que 1,50 m (urn metro e cinquenta centfmetros). 

§ 32 o s6tao devera atender os parametres urbanfsticos e de aerac;ao e ventilac;ao do 

pavimento imediatamente inferior a ele. 

§ 42 o s6tao devera atender as cond ic;oes de habitabilidade, salubridade e os 
para metros mfnimos previstos nesta Lei para o compartimento ao qual o s6tao se destina, exceto para 

a utilizac;ao como deposito. 

§ 52 As disposic;oes previstas neste artigo encontram-se ilustradas no Anexo VI- S6tao, 
que faz parte integrante desta Lei Complementar. 

Se~ao XI 

Dos Terra~os Descobertos 

Art. 83. 0 terrac;o descoberto caracteriza-se por area com acesso sabre as lajes de 
cobertura dos pavimentos inferiores. 

Art. 84. Os terrac;os descobertos a partir de 1,50 m (urn metro e cinquenta 
centfmetros) das divisas originados em decorrencia do escalonamento dos recuos obrigat6rios 

poderao ser utilizados. 

Paragrafo unico. As disposic;oes previstas neste artigo encontram-se ilustradas no 
Anexo VII- terrac;os descobertos que faz parte integrante desta Lei Complementar. 

CAPITULO V 

DA ACESSIBILIDADE E CIRCULA<;AO NAS EDIFICA<;OES 

Art. 85. As edificac;oes, seus acessos, circulac;oes e demais areas a serem acessadas 
deverao ser projetadas e dimensionadas conforme as nor ativas pertinentes de acessibilidade 

vigentes. 

Se~ao 1 
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Das Escadas e Rampas 

Art. 86. 0 calculo da popula~ao, o dimensionamento, a quantidade e o t ipo de escada, 
as distancias maxi mas a percorrer e a necessidade de previsao de antecamaras, dutos para ventila~ao, 

area de resgate sao estabelecidos em fun~ao do uso e altura da edifica~ao, de acordo com as normas 
tecn icas espedficas. 

Art. 87. Nas escadas, a altura livre devera ser sempre igual ou superior a 2,10m (dois 

metros e dez cent imetres). 

Se~ao 11 

Das Escadas e Esteiras Rolantes 

Art. 88. As escadas e esteiras rolantes deverao atender as normas tecnicas espedficas e 
nao poderao se constituir em meio exclusive de circula~ao nas edifica~6es. 

Se~aolll 

Dos Elevadores 

Art. 89. Serao exigidos elevadores de passageiros nos ediffcios que apresentem piso de 
pavimento a uma distancia vertical igual ou maior que 10,00 (dez metros), contada a partir do nivel da 
soleira do pavimento de acesso, dos pavimentos destinados a estacionamentos, das areas de uso 
comum e das areas de lazer. 

§ lQ Nao sera considerado o ultimo pavimento, quando este for de usa privative do 
penultimo, ou quando for destinado exclusivamente a compartimentos de servi~os do ediffcio, tais 
como deposito de material de limpeza, casa de maquinas e vestiario de funcionarios e zeladoria. 

§ 2Q Os elevadores nao poderao se constituir como o unico acesso aos pavimentos do 
ediffcio. 

§ 3Q A especifica~ao e o dimensionamento dos elevadores deverao atender as normas 
tecnicas especfficas. 

§ 4Q Em caso de empreendimento habitacional de interesse social, vinculados a 
programas federais, estaduais ou municipa is, sera admitido acrescimo de 10% no deslocamento 
vertical, sem a necessidade de elevadores, cabendo ao Municipio avaliar a necessidade do 

empreendimento proposto a ser realizado e de se enquadrar nesse parametro diferenciado. 

Art. 90. E obrigatoria a instala~ao de no mfnimo dois elevadores para os ediffcios que 

apresentem mais de 8 (oito) pavimentos, sendo desconsiderados a u~;jl'j ou pavimentos infe-rio~~ 
destinados exclusivamente a estacionamento de veiculos. '/ / Y A 
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§ lQ Nao sera considerado o ultimo pavimento, quando este for de uso privative do 
penultimo, ou quando for destinado exclusivamente aos seguintes compartimentos: deposito de 
material de limpeza, casa de maquinas e vestiario de funcionarios, ou zeladoria. 

§ 2Q E de inteira responsabilidade do autor do projeto o calculo da quantidade de 

elevadores de uma edifica~ao, o seu posicionamento e acesso conforme norma tecnica especffica para 
garantir o atendimento de sua popula~ao, permanente ou transit6ria. 

Art. 91. A previsao de elevadores de emergencia devera ser em fun~ao do uso e altura 
da edifica~ao, de acordo com as normas pertinentes relativas a safdas de emergencia em edifica~oes. 

Art. 92. Em ediffcios multifamiliares que apresentem piso de pavimento a uma 
distancia vertical menor que lO,OOm (dez metros), contada a partir do nfvel da soleira do pavimento 
de acesso, devera haver previsao de local para instala~ao de elevador, nos termos da legisla~ao de 
acessibilidade. 

Se~aoiV 

Dos Elevadores para Veiculos 

Art. 93. As edifica~oes, independentemente do enquadramento como polo gerador de 
tratego ou nao, serao objeto de analise e diretrizes espedficas quando contarem com instala~ao de 
elevadores para vefculos. 

se~ao v 

Das Adapta~oes da Edifica~ao Existente as condi~oes de Acessibilidade ou Seguran~a 

Art. 94. Fica admitida a ocupa~ao dos recuos urbanisticos com as obras e 
equipamentos necessaries as adapta~oes para o atendimento da acessibilidade ou seguran~a das 
edifica~oes sem prejufzo do atendimento das vagas de estacionamento. 

CAPfTULO VI 

OBRAS COMPLEMENTARES DAS EDIFICAc;OES 

Art. 95. As obras complementares executadas em regra, como decorrencia ou parte 
das edifica~oes, compreendem, dentre outras, as seguintes: 

I- abrigos desmontaveis; 

II - piscinas e caixas d'agua; 

Ill - cobertura para embarque-desembarque; 

IV- toldos; 
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V - centro de medic;:ao; 

VI - pergolas ou pergolado; 

VII - fechamento envidrac;:ado de sacadas; 

VIII -elementos arquitetonicos de composic;:ao de fachada; 

IX- fechamento das testadas dos im6veis. 

Paragrafo unico. As obras de que trata o presente artigo deverao obedecer as 
disposic;:oes contidas nesta Lei Complementar, ainda que nos casos devidamente justificaveis se 
apresentem isoladamente, sem constituir complemento de uma edificac;:ao. 

se~ao 1 

Dos Abrigos Desmontaveis 

Art. 96. Os abrigos desmontaveis se caracterizam por espac;:os com coberturas em 
estrutura de madeira, metalica ou materiais similares com caracterfsticas desmontaveis devendo 
possuir pelo menos uma de suas faces sem vedac;:ao. 

Paragrafo unico. Os abrigos desmontaveis poderao ser destinados para os usos de 
varandas, garagens ou demais usos e poderao estar apoiados em materiais desmontaveis, em colunas 
e vigas perimetrais de concreto e paredes de alvenaria. 

Art. 97. Os abrigos desmontaveis poderao ocupar as faixas decorrentes dos recuos 
mm1mos obrigat6rios das divisas e dos alinhamentos dos logradouros no pavimento terreo, nos 
subsolos, nas sacadas, e em pavimentos assentes ao solo atendendo os seguintes parametres: 

I - para o uso residencial unifamiliar, area maxima de 100,00 m2
; 

II - para o uso residencial multifamiliar: area maxima de 100,00 m2 (cem metros 
quadrados) para a area de uso comum, e para cada unidade privativa, 15,00 m2 (quinze metros 
quadrados) por vaga de estacionamento e 60,00m 2 (sessenta metros quadrados) para varanda e 
simi lares; 

Ill - para 0 uso nao residencial de impacto irrelevante: area maxima de 100,00 m2 para 
varanda ou similares e 15,00 m2 por vaga de estacionamento; 

IV - para os demais usos nao residenciais: area maxima de 100,00 m2 para varanda e 

similares e 15,00 m2 por vaga de estacionamento, ocupando o recuo frontal, sendo que a ocupac;:ao 
dos demais recuos somente sera admitida caso nao haja confrontac;:ao direta com o uso residencial no 
im6vel vizinho e o uso do abrigo desmontavel se destine a utilizac;:ao acess6ria a atividade prin ipal, 
estacionamento e outra finalidade que nao cause inc6modo. 
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Paragrafo unico. Os abrigos desmontaveis que excederem as areas descritas nos incises 
1 a IV deverao respeitar os recuos previstos na lei de parcelamento, uso e ocupa~ao do solo. 

se~ao 11 

Piscinas e Caixa d'agua 

Art. 98. As piscinas e caixas d'agua deverao ter estrutura apta para resistir as pressoes 
da agua que incidam sobre as paredes e o fundo, bern como do terrene circundante, quando 

enterradas. 

§ 12 As caixas d'agua elevadas deverao observar o recuo mm1mo obrigat6rio do 
alinhamento dos logradouros, bern como o afastamento de 1,50m (urn metro e cinquenta 
centimetres) das divisas laterais e dos fundos do lote e ainda as disposi~oes do art. 55 desta Lei 

Complementar. 

§ 22 Os espelhos d'agua, com mais de 0,30m (trinta centimetres) de profundidade, 

equiparam-se a piscinas para efeito deste artigo. 

§ 32 As caixas d'agua enterradas e as piscinas podem ocupar os recuos urbanfsticos, 
exceto o recuo especial, desde que respeitado o recuo de 1,50m (urn metro e cinquenta centimetres) 
das divisas laterais e de fundos; 

§ 4Q Para piscinas em residencias unifamiliares o recuo que trata o paragrafo anterior 
podera ser reduzido para 1,00 m (urn metro); 

§ 52 As piscinas de uso coletivo deverao atender as disposi~oes e exigencias fixadas na 
legisla~ao estadual vigente, devendo ter aprovados OS projetos dessas junto a Vigilancia Sanitaria 
Municipal e compatibilizando com o alvara de constru~ao . 

§ 62 Ofuro, banheiras de hidromassagem e similares, em areas externas com mais de 
0,30m (trinta centimetres) de profundidade enterrados, equiparam-se a piscinas para efeito deste 
artigo. 

se~ao 111 

Cobertura para embarque-desembarque 

Art. 99. Para im6veis com testada a partir de 10,00m (dez metros) fica admitida a 
cobertura para embarque-desembarque de pessoas para o acesso a edifica~ao, podendo ocupar os 
recuos frontais e frontais secundarios, limitado a 50% da area do recuo frontal e do recuo frontal 

secundario, desde que nao ultrapasse a area maxima de 50,00 m2 (cinquenta metros quadrados). 

Paragrafo unico. Quando a edifica~ao fizer uso de abrigo desmontavel no recuo frontal 
e no recuo frontal secundario a area da cobertura para emb ue-d mbarque sera adicionada a 
area do abrigo desmontavel na composi~ao do seu limite. 7 
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se~ao IV 

Toldos 

Art. 100. Fica admitida a instala~ao de toldos junto as edifica~oes . 

§ lQ Os toldos poderao avan~Yar sobre a cai~Yada, exceto sobre a faixa de servi~YOS, sendo 
que nenhuma das partes dos toldos podera ficar a menos de 2,20m (dois metros e vinte centfmetros} 
de altura, em rela~Yao ao piso externo, sem interferir na arboriza~Yao e demais redes de servi~YOS 
publicos, devendo ainda ser engastado na edifica'Yao, nao podendo haver colunas de apoio na parte 
que avan~Ya sobre a via publica. 

§ 2Q Para as disposi~Y5es previstas nesta Lei Complementar, os toldos, quando fixos, 
equiparam-se a abrigo desmontavel. 

§ 3Q A parte do toldo que avan~Ya sobre a cai~Yada sera considerada como beiral e nao 
sera computada como area constru fda . 

se~ao v 

Centro de Medi~ao 

Art. 101. 0 Centro de Medi~Yao fica dispensado da exigencia do recuo mfnimo 
obrigat6rio. 

Se~ao VI 

Pergola ou Pergolado 

Art. 102. A pergola ou pergolado e urn elemento de composi~Yao estetica composto de 
vigas sucessivas e espa~Yadas, sendo os vaos entre estas descobertos. 

§ lQ Os espa!YOS descobertos entre vigas devem ser no mfnimo o dobro da area de 
proje~Yao horizontal ocupada pela viga. 

§ 2Q A area do perfmetro composto por pergolas, vigas e os espa~YOS vazios entres 
estas, sera computada como area construfda. 

§ 3Q Para efeito de ocupa'Yao de recuos, a area delimitada pelo perfmetro do pergolado 
equipara-se ao abrigo desmontavel. 

§ 4Q A somat6ria de abrigos desmontaveis em conjunto com as areas dos perfmetros 
de pergolas deverao respeitar os limites impastos pelo art. 97 desta Lei Complementar. 

§ SQ A largura da viga nao podera ser superior a 
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Se~ao VII 

Fechamento de sacadas e varandas 

Art. 103. E permitido o fechamento com material transparente e retratil de sacadas e 

§ 1Q As obras e servi~os descritos neste artigo deverao possuir responsabilidade tecnica 
de profissional habilitado, observadas as normas tecnicas aplicaveis, a seguran~a e o desempenho das 

edifica~oes . 

§ zg Considerando a orienta~ao da sacada em rela~ao ao sol, seu sombreamento e 
ventila~ao, recomenda-se que sejam adotadas solu~oes que propiciem o conforto termico e o 
desempenho energetico das edifica~oes, tais como vidros de controle solar, persianas ou outras 

formas de sombreamento. 

§ 3Q 0 fechamento da sacada nos termos deste artigo nao implicara em altera~ao das 
areas computaveis e nao computaveis da edifica~ao. 

§ 42 Deverao ser mantidas as demais caracteristicas arquitetonicas das sacadas e 
varandas. 

Se~ao VIII 

Elementos arquitetonicos de composi~ao de fachada 

Art. 104. Os elementos arquitetonicos de composi~ao de fachada sao elementos 
esteticos e podem ser semelhantes a vigas, colunas, ou outros elementos, podendo avan~ar no recuo 
frontal e frontal secundario em no maximo 1,00 m (um metro). 

Se~aoiX 

Fechamento das testadas dos im6veis 

Art. 105. 0 fechamento das testadas dos im6veis objetos de licenciamento edilicio 
podera ser feito com cerca viva, gradil, vidro, alambrado em tela, muro de alvenaria ou outro 
elemento, devendo os empreendimentos com testadas superiores a 40,00m (quarenta metros) 
assegurar a permeabilidade visual em no mfnimo 50% (cinquenta por cento) da testada do im6vel, 
garantindo o mesmo percentual para cada via confrontante, sendo aceito, fechamento de mureta 
com gradil ou outros elementos com permeabilidade visual similares para cumprimento desta 

exigencia. 

§ lQ A criterio do 6rgao competente pela aprova -ode projetos, a exigencia disp~~~ 
no caput deste artigo podera ser reduzida ou dispensada n recho onde houver area de 1?/ J 
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destinada a piscinas e churrasqueiras ou aberturas das unidades habitacionais no pavimento terreo 
com visada para a testada do im6vel, desde que esgotadas as alternativas de realoca~ao em projeto. 

§ 2Q 0 percentual mfnimo de permeabilidade visual previsto neste artigo poden~ ser 
obtido considerando-se a somat6ria de todos os trechos por via confrontante, sendo aceito tambem o 

raio de curvatura nas esquinas, quando aplicavel. 

CAPITULO VII 

DA IMPLANTA<;AO 

Se~ao I 

Das Disposi~oes Gerais 

Art. 106. Na implanta~ao das edifica~6es, devera ser considerada a orienta~ao das 
mesmas em rela~ao ao sol e observadas as interferencias de ilumina~ao, sombreamento e ventila~ao, 

privilegiando-se a fachada norte para o aproveitamento de energia solar. 

Art. 107. Toda a area construfda, computavel ou nao, de qualquer edifica~ao 

implantada ou a ser implantada no lote ou gleba deve atender as disposi~6es previstas nesta Lei 
Complementar e na Lei Complementar que disp6e sobre o parcelamento, uso e ocupa~ao do solo, em 
especial aos recuos em rela~ao as divisas do lote ou gleba. 

§ 12 Sera de inteira responsabilidade do proprietario do im6vel e dos responsaveis 
tecnicos pelo projeto e pela execu~ao das obras, a verifica~ao das medidas reais do lote ou gleba com 
a descri~ao da matrfcula do im6vel. 

§ 22 Em caso de divergencia das medidas reais do lote ou gleba com a descri~ao da 
matrfcula do im6vel, o proprietario devera providenciar a retifica~ao da matrfcula do im6vel 
previa mente ao licenciamento edilfcio. 

§ 32 Ficam dispensados da ex1gencia prevista no paragrafo anterior os casos de 
empreendimento nao sujeitos a incorpora~ao imobiliaria e que possufrem divergencia das medidas 
linea res ou area de ate 5% menor do que as medidas descritas na matrfcula do im6vel. 

§ 42 Para os casos previstos no paragrafo anterior, a representa~ao do projeto e os 
para metros urbanfsticos e edilfcios deverao considerar o terrene real. 

§ 52 A altura "H", para o calculo dos recuos, representa a diferen~a de nfvel entre a 
cota mais elevada da laje de cobertura da edifica~ao e a menor cota do piso do pavimento mais baixo 
da edifica~ao, sendo admitido o escalonamento para os recuos latera is e de fundos. 

§ 62 Para efeito da altura "H" excetuam-se das disposi~5es do § SQ deste artigo, a~a 
de maquinas, barrilete, caixa d'agua, platibanda, telhado, subs lose bsolos aflorados ate ~ mi e 
2m (dois metros). 
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§ 7Q Para efeito da altura "H" disposta no §SQ deste artigo, excetua-se ainda, nos 
terrenos em declive, o pavimento inferior, quando destinado a garagem e circula~ao de vefculos. 

§ 8Q As edifica~5es que possufrem urn ou mais pavimentos a baixo do pavimento terreo 

deverao atender o recuo lateral e de fundos de H/6, com o mfnimo de 3,00 m (tres metros) a partir do 

terceiro pavimento mais baixo da edifica~ao, exclufdos: 

1 - os subsolos, subsolos aflorados e pavimentos inferiores para edifica~oes com 

gabarito ate 10,00m (dez metros); 

11 - os subsolos, subsolos aflorados e pavimentos inferiores destinados a garagem e 

circula~ao de vefculos, para edifica~5es com gabarito superior a lO,OOm (dez metros). 

§ 9Q Para fins de aplica~ao dos paragrafos 7Q e 8Q, considera-se pavimento inferior 

destinado a garagem e circula~ao de vefculos aquele que possuir ocupa~ao destinada a 
estacionamento em ao menos 65% (sessenta e cinco por cento) do pavimento. 

§ 10. 0 disposto nos paragrafos SQ, 6Q e 7Q deste artigo podera ser aplicado para cada 

bloco de edifica~ao, quando houver mais de urn bloco de edifica~ao. 

§ 11. 0 disposto nos §§ SQ, 6Q, 7Q e 8Q deste artigo encontram-se ilustrados no Anexo 
VIII- Altura "H" desta Lei Complementar. 

Art. 108. Os recuos urbanfsticos das edifica~5es poderao ser escalonados conforme as 
disposi~5es da lei de parcelamento, uso e ocupa~ao do solo, e conforme ilustra~ao constante no 
Anexo IX- Escalona menta dos Pavimentos - que faz parte integrante desta Lei Complementar. 

Art. 109. Os pavimentos abaixo do pavimento terreo devem atender aos seguintes 
requisites: 

I - os subsolos e subsolos aflorados ate o limite de 2m (dais metros) estao dispensados 
do atendimento de recuos; 

II - o pavimento inferior esta dispensado de atender os recuos obrigat6rios nos trechos 
onde o afloramento for inferior ou igual a 2m (dais metros), devendo atender os recuos obrigat6rios 
nos trechos onde o afloramento do pavimento for superior a 2m (dais metros) em rela~ao ao perfil 
natural do terrene; 

Ill - na parte do pavimento inferior destinada exclusivamente a garagem e a circula~ao 
de vefculos esta dispensada do atendimento dos recuos latera is e de fundos. 

§ lQ Os recuos previstos neste artigo se referem a todas as estruturas que compoem o 

pavimento, tais como as alvenarias e as lajes de piso e cobertura, incluindo a laje que serve de 

cobertura para o pavimento inferior e piso do pavimento terreo. 

§ 2Q Os subsolos, subsolos aflorados e pavimentos inferiores nao estao dispensados d 

atendimento do recuo especial, exceto nos casos dispensados lo;rr de trans ito com nte. 

LC. 651/22 PA 122.384/21 &' 38 Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200300034003600330030003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

§ 3Q Os casos omissos serao deliberados pelo 6rgao competente pela aprova~ao de 
projetos, respeitados os princfpios deste artigo. 

Art. 110. Serao de inteira responsabilidade do proprietario do im6vel e do responsavel 

tecnico pelo projeto o atendimento das restric;5es judiciais e dos gravames registrados na matricula 
dos im6veis. 

Paragrafo unico. No licenciamento da atividade edilicia, nao incumbe ao Municipio 
verificar a existencia de restric;5es urbanfsticas convencionais. 

Art. 111. Nos cruzamentos dos logradouros publicos, deve ser prevista concordancia 
com raio mfnimo de 5,00 m (cinco metros) no alinhamento do lote ou gleba. 

§ 1Q Nao sera permitido o fechamento em alvenaria ou outro material que bloqueie a 
visibilidade no trecho de esquina externo a concordancia com raio mfnimo de 5,00 m (cinco metros) 
no alinhamento do lote ou gleba. 

§ 2Q Nos casos de esquina com area edificada consol idada, podera ser fixado outro 
padrao de raio a criterio da autoridade de aprovac;ao de projetos. 

§ 3Q 0 disposto no paragrafo anterior nao se aplica nos casos de im6veis objeto de 
ac;ao demolit6ria, a~ao de desapropria~ao ou nuncia~ao de obra nova. 

Art. 112. Os beirais, marquises ou similares, quando em balanc;o, terao suas proje~5es 
totais consideradas no calcu lo da area construfda quando possufrem profundidade superior a 1,00 
(um metro). 

§ 1Q As sacadas e as proje~5es de pavimentos em balanc;o independentemente da 
profundidade do balanc;o, assim como o beiral, a marquise ou similar, quando apoiados em paredes 
ou pilares serao considerados no calculo na area constru fda. 

§ 2Q 0 disposto neste artigo encontra-se ilustrado no Anexo X - Beirais, marquises e 
sacadas, parte integrante desta Lei Complementar. 

Art. 113. Os muros e port5es no alinhamento dos lotes poderao ter coberturas que 
avancem na cal~ada no maximo 0,50 m (cinquenta centimetres), com altura minima de 2,20 m (dois 
metros e vinte centimetres). 

Paragrafo unico. A parte da cobertura que avanc;a sobre a ca l~ada sera considerada 
como beiral e nao sera computada como area construfda. 
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Se~ao II 

Da lmplanta~ao referente as amplia~oes em condomfnios 

Art. 114. A implanta~ao de amplia~oes e regulariza~oes em condominios deverao 

representar todas as areas edificadas, privativas e de uso comum, respeitados os parametres 
urbanfsticos do condominia. 

Paragrafo unico. 0 sfndico devera declarar 0 cumprimento de todos OS tramites legais 
perante o condominia referente a regulariza~ao e amplia~ao das edifica~oes, e declarar ainda a 
ciencia de que a altera~ao podera implicar na altera~ao das fra~oes ideais de todas as unidades do 
condominia e no pagamento dos tributes e de eventuais coeficientes adicionais adquiridos. 

CAPrTULO VIII 

GABARITO DE ALTURA 

Art. 115. Para fins de consolida~ao da polftica urbana e aplica~ao dos instrumentos 
urbanfsticos definidos no Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado- Lei Complementar n. 612, de 
2018, em especial as disposi~oes do seu art. 70, o gabarito de altura das edifica~oes devera atender os 
para metros definidos na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupa~ao do Solo. 

§ 12 Considera-se gabarito de altura a altura maxima permitida para as edifica~oes em 
determinado local, contada a partir da cota mais baixa do piso do pavimento terreo ate a cota mais 
elevada da cobertura do ultimo pavimento, excetuando-se caixa d'agua, casa de maquinas, 
platibandas e telhado. 

§ 22 Nos terrenos em desnivel, o gabarito de altura das edifica~oes sera contado da 
menor cota de nivel do piso do pavimento mais baixo da edifica~ao, ate a cota mais elevada da 
cobertura do ultimo pavimento, excetuando-se caixa d'agua, casa de maquinas, platibandas, telhados, 
subsolos e subsolos aflorados ate 2m (dais metros) em rela~ao ao perfil natural do terrene. 

§ 32 Nos terrenos em desnfvel sera aplicado por bloco de edifica~ao, o disposto no § 22 
deste artigo, quando houver mais de um bloco de edifica~ao no terrene. 

§ 42 Os terrenos com desnfveis poderao obter o acrescimo de SOcm (cinquenta 
centimetres) por pavimento, limitado a 1,00m (um metro) no gabarito total. 

§ 52 0 disposto no paragrafo 42 deste artigo nao se aplica para os im6veis localizados . · 
ao Iongo da Orla do Banhado, sujeitas as disposi~oes do artigo 129 da Lei Complementar n. 623 de ' 
2019. 

§ 62 0 disposto neste artigo encontra-se ilustrado no Anexo XI - Gabarito de ay;, 
parte integrante desta Lei Complementar. 

1
/ 
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CAPITULO IX 

DA TAXA DE OCUPAc;AO 

Art. 116. A Taxa de Ocupac;:ao Maxima e o fndice pelo qual a area do lote deve ser 

multiplicada para se obter a maxima area de projec;ao horizontal da edificac;:ao permitida no lote. 

Art. 117. Os pavimentos inferiores serao considerados no calculo da Taxa de Ocupac;:ao, 
exceto quando tratar-se de estacionamentos e areas tecnicas que ocupem area igual ou superior 65% 
(sessenta e cinco por cento) do pavimento inferior. 

CAPITULO X 

DAS AREAS COMPUTAVEIS E NAO COMPUTAVEIS PARA FINS DE COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO E 
CALCULO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

Art. 118. Toda area coberta com altura maior que 1,50 (urn metro e cinquenta 

centimetres) sera considerada como area construfda ou area edificada, e a distinc;:ao das areas 
computaveis e nao computaveis para o calculo do coeficiente de aproveitamento e das vagas de 
estacionamento esta disposta no Anexo XII -Areas computaveis e nao computaveis para o calculo de 
coeficiente de aproveitamento e de vagas de estacionamento que faz parte integrante desta lei 
complementar. 

Art. 119. A caixa de escada sera considerada como area constru ida em todos os 
pavimentos. 

Art. 120. Na hip6tese de doac;:ao de area de terrene em favor do Municipio, ou 
destinac;:ao de area do terrene para uso publico, podera ser utilizada para o ca lculo do coeficiente de 
aproveitamento a area original do terrene. 

CAPITULO XI 

MATERIAlS DE CONSTRUc;AO E PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

Art. 121. Os materiais empregados nas construc;:oes deverao atender as normas e 
especificac;:oes da ABNT. 

§ 1Q Os elementos estruturais, vedac;:oes verticais, paredes, divis6rias e pisos deverao 

garantir desempenho mecanico, acustico, termico e de iluminac;:ao das edificac;:oes. 

§ 2Q Devera ser privilegiado o uso de materiais e sistemas de envolt6ria que 

proporcionem o melhor desempenho termico, lanc;:ando mao de est rategias como a reduc;:ao e 

ganhos termicos por insolac;ao no verao e emprego massa termica. 
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Art. 122. Nos edificios objetos de incorpora~ao imobiliaria ou de especificac;ao de 
condominia que utilizam bloco estrutural, e obrigat6ria a colocac;ao de placa informando 0 metodo 
construtivo em local de uso comum e visivel a toda a sua populac;ao. 

Art. 123. As areas molhadas das edificac;oes deverao ter pisos resistentes e lavaveis e 

paredes com barras impermeaveis com altura minima de 1,50 m. 

§ 19 No uso residencial, fica dispensada a exigencia de barra impermeavel para as 
paredes nao destinadas aos lavat6rios, tanques ou box de chuveiro. 

§ 29 No box do chuveiro e nas cozinhas de usos nao residenciais a barra impermeavel 
devera ter altura minima de 2,00 m (dois metros). 

Art. 124. E admitido o uso de containers em edificac;oes residenciais e comerciais, 
desde que atendidas as disposic;oes desta Lei. 

CAPfTU LO XII 

DA NUMERA<;AO DAS EDIFICA<;OES 

Art. 125. Todas as edificac;oes licenciadas receberao o numero oficial que sera definido 
pelo 6rgao municipal competente. 

§ 19 A emissao do cartao de numerac;ao sera consequencia do licenciamento da 
edificac;ao para as obras particulares. 

§ 29 A partir do infcio da obra, e obrigat6ria a instalac;ao da placa de numerac;ao oficial, 
em local visfvel no im6vel, de acordo com o cartao de numerac;ao emitido por esta Prefeitura. 

§ 39 Sera considerado irregular o im6vel que nao possuir placa de numerac;ao oficial ou 
estiver em desacordo com o cartao de numerac;ao. 

§ 49 0 cartao de numerac;ao podera ser emitido para obras ou areas publicas. 

TfTULO IV 

PLANTAS POPULARES 

Art. 126. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a prestar servic;os de concessao de 
plantas populares para a populac;ao, pessoa fisica, nos termos deste capitulo. 

Paragrafo unico. Para a viabilizac;ao do disposto no caput deste artigo, o Municipio 
podera firmar convenios com a Uniao, associac;oes de classe, conselho profissional e entidades 

administra,ao indireta municipal para a presta,ao dos servi10os de plantafri lares. 
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Art. 127. A Prefeitura ou 6rgao conveniado devera promover a elabora~ao de projetos 
e prestar assistencia tecnica na construc;:ao de moradia economica, responsabilizando-se 

tecnicamente perante o Conselho Profissional. 

Art. 128. Cabera a Prefeitura Municipal ou ao 6rgao conveniado fornecer aos 
interessados os projetos completes de arquitetura, hidraulica, sanitaria, eletrica e estrutural 
acompanhados dos respectivos memoriais descritivos e quantitativos. 

Paragrafo unico. Quando se tratar de alvara de constru~ao, os projetos de arquitetura 
serao padronizados pela Prefeitura Municipal. 

Art. 129. A responsabil idade tecnica de que trata o art. 127 desta Lei Complementar, 

sera prestada as constru~oes que atendam aos seguintes requisites: 

1 - que sejam constru~oes residenciais terreas, com area edificada maxima de 70,00m2 

(setenta metros quadrados); 

11 - que sejam amplia~oes de residencias terreas ate o maximo de 70,00m2 (setenta 
metros quadrados) de area edificada, incluindo-se a parte ja existente; 

Ill - que sejam constru~oes residenciais terreas existentes, a serem regularizadas com 
area maxima de 70,00m2 (setenta metros quadrados) de area edificada, que estejam em boas 
condi~oes de higiene, salubridade e seguran~a . 

Paragrafo unico. Para efeito deste artigo, considerar-se-a como area edif icada toda 
area coberta, excluindo-se os beirais de ate 1,00m (um metro) de proje~ao horizontal. 

Art. 130. A Prefeitura Municipal ou 6rgao conveniado podera prestar os servi~os de 
que trata este capitulo aos interessados que: 

I - possuam o im6vel objeto da planta popular como o unico no territ6rio nacional; 

II - nao tenham gozado do beneficia de planta popular ou qualquer outre tipo de 
programa habitacional; 

Ill - a renda mensa I nao ultra passe o valor de 3 (tres) salaries mini mos. 

TITULO V 

DA CONCESSAO DO HABITE-SE 

Art. 131. Concluida a construc;:ao, reforma, retrofit , ampliac;:ao de um predio, 

transformac;:ao de uso ou reconstruc;:ao, a edificac;:ao objeto da aprovac;:ao do projeto somente podera 
ser habitado, ocupado ou utilizado ap6s a concessao do Habite-se. 

Art. 132. 0 Habite-se sera solicitado pelo proprietario ou possuidor juntamente com o 
responsavel tecnico por meio de processo administrative especi ·c o 1 tema que venha a substi ' 
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lo e sera concedido pelo setor competente da Prefeitura Municipal, depois de declarado pelo 

responsavel tecnico: 

I - estar a constru~ao em condi~6es mfnimas de habitabilidade ou utiliza~ao, seguran~a 

e higiene; 

II- ter sido obedecido o projeto aprovado e a legisla~ao vigente; 

Ill- ter sido afixada a numera~ao oficial. 

IV - terem sido executadas as medidas mitigadoras e compensat6rias ou recolhido o 
valor ao Fundo Municipal de Transporte conforme definido nas Diretrizes Viarias, para os casos de 

Polo Gerador de Tratego; 

V - ter sido recolhido o valor da Outorga Onerosa do Direito de Construir ao Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, quando apl icavel; 

§ 1Q A i nfra~ao a este artigo devera ser regularizada no prazo de 10 (dez) dias corridos 
a contar do recebimento da Notifica~ao Preliminar. 

§ 2Q Quando a edifica~ao estiver em desacordo com o projeto aprovado o infrator 
estara sujeito as penalidades previstas no art. 173 desta Lei Complementar. 

Art. 133. As condi~6es mfnimas de habitabilidade, seguran~a e higiene das edifica~6es 

sao as seguintes para fins de concessao de Habite-se: 

I - os compartimentos sanitarios deverao estar com o revestimento dos pisos e paredes 
hidraulicas finalizados, ah~m de devidamente instalados e em pleno funcionamento os aparelhos 
sanitarios; 

II - nos compartimentos destinados a cozinha, area de servi~o e lavanderia, sera exigido 
como condi~ao minima o revestimento das paredes hidraulicas, devendo, no entanto, a cozinha 
possuir o revestimento do piso concluido; 

Ill- os demais compartimentos poderao estar no contrapiso; 

IV - as alvenarias, paredes e tetos poderao estar sem revestimento; 

V - admitir-se-a, como condi~ao minima para a concessao do Habite-se, a existencia da 
laje devidamente impermeabilizada, independentemente da previsao de telhado na edifica~ao, para 
os casos pertinentes. 

§ 1Q Ficara sob a responsabil idade do proprietario ou possuidor do im6vel e do 
profissional responsavel tecnico pela execu~ao das obras a ins ala~ao de todos os revesti 
acabamentos para a conclusao da obra. 
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§ 22 A oferta de op~5es de revestimentos, lou~as, metais e demais acabamentos de 
que trata este artigo, em empreendimentos objetos de incorpora~ao imobiliaria, para a 
personaliza~ao da unidade autonoma, sera considerada como tecnologia sustentavel nos termos do 
art. 49 desta Lei Complementar. 

§ 3Q Para edifica~5es destinadas ao uso residencial multifamiliar e ao uso nao 
residencial composto por unidades autonomas, sujeitas a incorpora~ao imobiliaria, e de inteira 
responsabilidade do proprietario ou possuidor do im6vel a entrega aos adquirentes de cada unidade 
autonoma e ao condomfnio dos projetos as built: arquitetonico, estrutural, instala~5es eletricas, 
hidraulicas, esgoto, sistema de prote~ao contra descargas atmosfericas - SPDA, instala~5es de gas, 
telefonia, preven~ao e combate a incendio e demais projetos complementares. 

Art. 134. Para todas as edifica~5es, independentemente da finalidade a que se 
destinam, na ocasiao do Habite-se, podera ser solicitada carta das concessionarias de liga~ao a rede 
de agua, esgoto e energia ou outros documentos emitidos pelas concessionarias que comprovem a 
liga~ao. 

§ 12 Todo projeto de edifica~ao em zona rural ou em locais desprovidos de rede de 
esgoto devera informar atraves de nota de projeto o sistema individual de tratamento de esgoto, 
sendo que a libera~ao do respective Habite-se ficara vinculada a sua execu~ao. 

§ 22 0 sistema individual de tratamento de esgoto devera respeitar recuo mlnimo de 
1,50 m (um metro e cinquenta centfmetros) em rela~ao as divisas do lote. 

Art. 135. Para edifica~5es compostas por mais de um bloco, mais de um pavimento ou 
por mais de uma unidade pod era ser emitido habite-se parcial, conforme disposto a seguir: 

I - para o uso residencial multifamiliar vertical : podera ser emitido o habite-se parcial 
para cada bloco, devendo a area de uso comum estar total mente conclufda; 

II - para o uso residencial horizontal: podera ser emitido o habite-se parcial para no 
mfnimo 25% (vinte e cinco por cento) das unidades do empreendimento, devendo a area de uso 
comum estar total mente conclufda; 

Ill - para o uso misto: podera ser emitido habite-se parcial para cada uso devendo a 
area de uso comum estar total mente conclufda; 

IV - para o uso nao residencial: podera ser expedido o Habite-se parcial desde que 
solicitado por meio de pedido tecnicamente justificado instrufdo no processo administrative que sera 
analisado pelo setor responsavel. 

§ 12 Para a emissao do habite-se parcial devera ser apresentado o projeto as built 
esclarecendo as areas ja edificadas e suas respectivas vagas de estacionamento. 

§ 22 As edifica~5es conclufdas deverao estar se 
andamento, garantida a seguran~a dos usuaries da edifica~ao . 
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§ 3Q As condicionantes do habite-se deverao ser cumpridas por ocasiao do primeiro 
habite-se parcial sendo que quando tecnicamente justificado poderao ser cumpridas nos habite-se 

parciais posteriores. 

§ 4Q Quando o empreendimento for objeto de Outorga Onerosa do Direito de Construir 
devera ser comprovado o recolhimento integral dos valores ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano por ocasiao do primeiro habite-se parcial. 

§ SQ Quando o empreendimento for classificado como Polo Gerador de Trafego devera 
ser comprovado o recolhimento integral dos val ores ao Fundo Municipal de Transporte por ocasiao do 
primeiro habite-se parcial, ou apresentado do Termo Recebimento Parcia l de Melhorias Viarias com 
etapas de obras viarias conclufdas conforme especificado nas Diretrizes Viarias para as ed ifica~oes 

referentes ao habite-se parcial sol icitado. 

§ GQ Fica vedada a emissao de habite-se parcial para edifica~oes executadas em 
desacordo com o projeto aprovado. 

Art. 136. A expedi~ao do Habite-se podera prescindir de analise pela adm inistra~ao 

municipal, exceto para os cases de Polo Gerador de Trafego e de Outorga Onerosa do Direito de 

Construir. 

§ lQ A inteira responsabilidade da execw;ao das obras em conformidade com o projeto 
aprovado, do atendimento da legisla~ao urbanfstica, edilfcia e demais leis pertinentes, e da 
apresenta~ao dos documentos necessaries sera do proprietario ou possuidor do im6vel e dos 
responsaveis tecnicos pelo projeto e pela execu~ao da obra. 

§ 2Q A administra~ao municipal podera, a qualquer memento, proceder a analise do 
processo de habite-se. 

§ 3Q A exped i~ao do habite-se prescindira de vistoria, ficando, contudo, reservado a 
Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Campos, o direito de vistoriar o im6vel a qualquer mement o, a 
fim de comprovar a veracidade das declara~oes apresentadas e verificar se a edifica~ao esta de acordo 
com o projeto aprovado e com a legisla~ao pertinente. 

Art. 137. A omissao ou falsidade de quaisquer informa~oes constantes nos documentos 
ou relat6rios fornecidos pelo requerente podera acarretar a nao concessao ou cassa~ao do Habite-se, 
bern como Autua~ao imediata, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por metro quadrado de area 
constru fda, ao proprietario do im6vel e ao responsavel tecnico da ed ifica~ao, independentemente das 
san~oes dveis e penais cabfveis. 

Art. 138. 0 habite-se podera ser expedido atraves de: 

I - Processo Administrative Convencional; 

II - Processo Administrative Automatico ou 
Prefeitura Municipal que venha a substituf-lo. 
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Art. 139. Os procedimentos para a expedi~ao do habite-se serao regulamentados por 

TITULO VI 

DAS EXECU<;AO DAS OBRAS 

CAPITULO I 

DA COLOCA<;AO DE PLACA NAS OBRAS 

Art. 140. E obrigat6ria a coloca~ao de placa indicativa na obra, contendo o numero do 
alvara e a sua data de aprova~ao em todas as obras em andamento no Municipio. 

Paragrafo unico. A responsabilidade pela coloca~ao da placa sera do proprietario do 
im6vel e do profissional responsavel tecnico pela execu~ao da obra. 

CAPITULO II 

TAPUMES, REDE DE SEGURAN<;A, PLATAFORMA$ DE PROTE<;AO E ANDAIMES 

Art. 141. Sera obrigat6ria a coloca~ao de tapumes, para garantir a seguran~a, na 
execu~ao de obras de constru~ao, reforma ou demoli~ao. 

Paragrafo unico. Os tapumes deverao ser construidos de forma a resistir, no minimo, a 
impactos de 60kg/m2 (sessenta quilos por metro quadrado) e observar altura minima de 2,00m (dois 
metros) em rela~ao ao nivel do passeio. 

Art. 142. Em case de constru~ao no alinhamento do logradouro, podera ser exigida a 
constru~ao de galeria sobre o passeio, com altura interna livre de no minimo 3,00m (tres metros). 

Art. 143. Se necessaria, o tapume podera ocupar o passeio publico, desde que seja 
mantida uma faixa livre com largura minima de 0,90 m (noventa centimetres) de forma a oferecer 
boas condi~oes de transite. 

§ 1Q 0 avan~o superior ao previsto neste artigo podera ser to lerado pelo tempo 
estritamente necessaria, em cases excepcionais, quando for tecnicamente comprovado que a 
utiliza~ao temporaria do passeio e indispensavel para a execu~ao da parte da obra junto ao 
alinhamento. 

§ 2Q A excepcionalidade descrita no paragrafo anterior devera ser objeto de 
autoriza~ao da Secreta ria de Mobilidade Urbana. 

Art. 144. Por todo o tempo dos servi~os de constru~ao, reforma ou demoli~ao, a~~~· 
conclusiio do acabamento externo visando a prote,ao contra ueda1 e objetos e materi ·s si/J 
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pessoas ou propriedades, sera obrigat6ria a instala<;ao de prote<;ao por meio de plataformas e redes 

de seguran<;a. 

§ 12 Os servi<;os para instala<;ao da prote<;ao deverao ser projetados e executados por 
profissional habilitado que devera recolher e apresentar a Anota<;ao de Responsabilidade Tecnica. 

§ 22 Desde que tecnicamente justificavel, fica dispensada a prote<;ao por meio de 
plataforma. 

Art. 145. 0 tapume, a plataforma de prote<;ao, as redes de seguran<;a e andaimes 
deverao ser utilizados durante os servi<;os de execu<;ao da obra e em demais casos previstos na 
legisla<;ao. 

Paragrafo unico. As plataformas de prote<;ao, as redes de seguran<;a e andaimes 
poderao ocupar o espa<;o aereo sabre o passeio do logradouro, respeitados as termos do arts. 142 e 
143 desta Lei Complementar. 

Art. 146. Os tapumes, as plataformas de prote<;ao, as redes de seguran<;a e andaimes 
nao poderao prejudicar a arboriza<;ao publica, a visibilidade de placas, avisos au sinais de transite e 
outras instala<;5es de interesse publico. 

Art. 147. Ap6s o termino das obras ou no case de sua paralisa<;ao por tempo superior a 
3 (tres) meses, quaisquer elementos que avancem sobre os alinhamentos dos logradouros deverao ser 
retirados, desimpedindo-se o passeio e reconstruindo-se imediatamente o seu revestimento. 

Paragrafo unico. Se nao for providenciada a retirada dentro do prazo fixado pela 
Prefeitura Municipal, esta promovera sua remo<;ao, cobrando as despesas pertinentes, sem prejuizo 
da multa devida. 

CAPITULO Ill 

DO CANTEIRO DE OBRAS, INSTALA~OES TEMPORARIAS E EXECU~AO DOS SERVI~OS 

Art. 148. 0 canteiro de obras e o local do im6vel onde se concentram as atividades 
relativas a deposito de materiais, prepare, confec<;ao e montagem dos elementos que serao utilizados 
na obra que ali se pretende edificar. 

Paragrafo unico. 0 canteiro de obras devera satisfazer as seguintes exigencias: 

I - os materiais deverao ser dispostos de modo a nao oferecer riscos as pessoas, 
incluindo os empregados da obra; 

II - serao tomadas precau<;5es convenientes a prote<;ao contra fogo, nao 
permitida a utiliza<;ao de fogareiros e botijao de gas. 
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Art. 149. Apos aprova~ao do projeto, serao permitidas instala~oes temporarias no 
imovel do empreendimento desde que necessarias a execu~ao de obras a serem executadas no local, 
ta is como barracoes, depositos, escritorios de campo, compartimentos de vestiario, bern como stands 
de vendas- escritorios de exposi~ao e d ivulga~ao de venda exclusivamente das unidades autonomas. 

§ lQ As dimensoes dessas instala~oes serao proporcionais ao vulto da obra e 
permanecerao apenas enquanto dura rem as servi~os de execu~ao . 

§ 2Q A distribui~ao dessas instala~oes no canteiro de obras observara os preceitos de 
higiene, salubridade, seguranc;a e funcionalidade vigentes. 

§ 3Q A distribuic;ao dessas instalac;oes nao devera interferir na movimentac;ao de 
vefculos dos transportes de materiais de forma que venha a prejudicar o transito de vefculos na via 

publica. 

§ 4Q Fica admitida a utilizac;ao de container como instalac;ao temporaria prevista no 
caput deste artigo e, se locado em via publ ica, devera ter a manifestac;ao favoravel da Secretaria de 

Mobilidade Urbana. 

§ 5Q Nos casas previstos no paragrafo anterior, somente sera admitida a colocac;ao do 
conta iner defronte ao imovel em que esta sendo real izada a obra. 

§ 6Q 0 stand de vendas podera ocupar os recuos obrigatorios. 

§ 7Q 0 alojamento para acomoda<;ao dos funcionarios da obra nao podera estar 
localizado no mesmo terreno da construc;ao. 

Art. 150. A at ividade edilfcia para implantac;ao de stand de vendas, canteiro de obras e 
demais instalac;oes temporarias, em imovel proximo ao local da obra, devera ocorrer atraves de 
licenciamento edilfcio, alvara de construc;ao para usa comercial e de servic;o, devendo-se atender os 
para metros urbanfsticos e edilfcios. 

Art. 151. Durante a execuc;ao da obra au servic;o, e obrigatoria a manutenc;ao do 
passeio publico desobstrufdo e em condic;oes satisfatorias, sendo vedada sua utilizac;ao, ainda que 
temporaria, como canteiro de obras. 

Art. 152. Os elementos do cante iro de obras nao podem prejudicar a arboriza~ao da 
rua, a iluminac;ao publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de t ransito e outras instala~oes de 
interesse publico. 

Art. 153. Enquanto durarem os servic;os de construc;ao, reforma ou demolic;ao, o 

responsavel pela obra devera adotar as medidas necessarias a protec;ao e seguranc;a dos 
trabalhadores, do publico, das propriedades e dos logradouros publicos. 

trabalho. 
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§ 2Q Os servi~os, especialmente no caso de demoli~ao, escava~oes au funda~oes, nao 
deverao prejudicar im6veis ou instala~oes vizinhas, nem as passeios dos logradouros. 

§ 3Q Conforme o porte e a durac;:ao da obra, o canteiro de servi~os devera ser dotado 

de instala~oes sanitarias e outras dependencias para as empregados, de acordo com as normas 

tecnicas oficiais. 

Art. 154. As constru~oes au reformas serao executadas em absoluta conformidade com 

o projeto aprovado. 

§ 1Q As dimensoes resultantes da execu~ao poderao apresentar uma varia~ao de 5% 
(cinco por cento), no maximo, em rela~ao as indicadas no projeto aprovado, limitada a 5% (cinco por 
cento) da area aprovada e a 5% (cinco par cento) das dimensoes indicadas no projeto. 

§ 2Q As varia~oes permitidas no paragrafo anterior poderao ser aplicadas aos Indices 
urbanfsticos, sem prejufzo do atendimento das contrapartidas relativas a outorga onerosa do direito 
de construir e diretriz via ria. 

§ 3Q Em caso de solicita~ao de retificac;:ao de projeto deverao ser atendidas as 
disposi~oes do §§ 7Q e 8Q do art. 12 desta Lei Complementar. 

Art. 155. Nao sera permitida a utiliza~ao de qualquer parte do logradouro publico para 
permanencia, mesmo que temporaria, para deposito de materiais e resfduos provenientes da 
construc;:ao, salvo no lado interior dos tapumes, executados na forma prevista no art. 143 desta Lei 
Complementar. 

§ 1Q Tratando-se de materiais cuja descarga nao possa ser feita diretamente no interior 
do im6vel, serao toleradas sua carga ou descarga no passeio publico, desde que respeitada uma faixa 
mfnima de 0,90m (noventa centfmetros). 

§ 2Q A tolerancia mencionada no paragrafo anterior somente sera permitida desde que 
o material seja imediatamente acondicionado no interior do im6vel au container. 

Art. 156. E proibido preparar concreto, argamassa au similares sobre os passeios e 
leitos de logradouros publicos pavimentados. 

Art. 157. Os responsaveis deverao providenciar a limpeza do logradouro publico em 
caso de sujeira, derramamento au queda de detritos proveniente de obras. 

§ 1Q Os vefculos e maquinas, antes de acessar o logradouro publ ico, deverao ter seu 
equipamento de rodagem limpo. 

§ 2Q Os vefculos que transportarem materiais e residues provenientes da construc;:ao, 
ao safrem da obra, deverao estar com carga rasa, limitadas a borda da cac;:amba, sem qualquer ,., 

coroamento • usar cobertura que imp·~· 0 ,.u espalhamento. /r nt I 
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Art. 158. As infrac;oes dos arts. 156 e 157 serao penalizadas com auto de infrac;ao e 

multa instantaneo. 

CAPITULO IV 

ESCAVA<;OES E ARRIMOS 

Art. 159. Nao serao permitidas construc;oes em terrenos pantanosos ou alagadic;os, 
antes de executadas as obras necessarias de escoamento, drenagem ou aterro. 

Paragrafo unico. 0 aterro devera ser feito com terra expurgada de resfduos vegetais e 
de qualquer substancia organica, ou outro processo aceito por norma tecnica. 

Art. 160. Antes do infcio das escavac;oes ou movimentac;ao de terra necessaria a 
construc;ao, devera ser previa mente: 

I - verificada a existencia, sob o passeio do logradouro, de tubulac;5es, cabos de energia, 
transmissao telegratica ou telefonica e outros afins, que por se acharem muito pr6ximos do 
alinhamento possam ser comprometidos pelos trabalhos a executar; 

II - efetuado o escoramento e protec;ao do passeio do logradouro e das eventuais 
instalac;oes de servic;os publicos. 

Art. 161. Os desniveis, resultantes de escavac;ao ou movimentac;ao de terra, superiores 
a 1,20m (um metro e vinte centfmetros), deverao receber escoramento, muro de arrimo, talude ou 
outras formas de contenc;ao de acordo com as normas tecnicas especfficas. 

§ 12 Os aterros e muros de arrimo no alinhamento dos lotes ou glebas com altura 
maior que 2,00 m deverao respeitar os recuos frontais e frontais secundarios. 

§ 22 As valas escavadas que atingirem profundidade superior a 2,00m (dois metros) 
deverao dispor de escadas ou ram pas para assegurar o rapido escoamento dos trabalhadores. 

§ 32 Quando houver maquinas em funcionamento ou tratego de vefculos, tao pr6ximos 
da escavac;ao que possam produzir vibrac;oes sensfveis na area escavada, os escoramentos deverao ter 
seus elementos de apoio devidamente reforc;ados. 

§ 42 Os servic;os previstos neste artigo, deverao ser executados com a assistencia de 
profissional habilitado que devera recolher e apresentar o correspondente Registro ou Anotac;ao de 
Responsabilidade Tecnica- (RRT ou ART). 
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CAPfTULO V 

DA CONCRETAGEM 

Art. 162. A empresa construtora responsavel pela obra solicitara a Secretaria de 

Mobilidade Urbana a licen~a de reserva de area de estacionamento para servi~os de concretagem 
mediante a apresenta~ao do competente Alvara de Constru~ao. 

Art. 163. As atividades de descarga de concreto e argamassa deverao ocorrer, 
obrigatoriamente, de segunda-feira a sabado, das 7h as 20h. 

§ 12 Deverao se encerrar ate as 20h todas as atividades de obra, tanto a descarga de 
concreto e argamassa, como o refluxo e lavagem da bomba, alem dos servi~os de acabamentos. 

§ 22 A infra~ao deste artigo sera penalizada com auto de infra~ao e multa instantaneo. 

Art. 164. Em nenhuma hip6tese sera permitida a descarga, derrame de concreto, 
argamassa, bern como a lavagem de equipamentos e veiculos de transporte de concreto e de 
argamassa e/ou bombeamento, sobre passeios, pistas de rolamento, bocas-de-lobo, bueiros, areas de 
drenagens urbanas ou rurais e fundos de vales, terrenos baldios ou quaisquer outros locais, sendo 
passfvel de auto de infra~ao e multa instantaneo. 

Paragrafo unico. No caso de derrame ou descarga, o responsavel pela obra e/ou 
empresa transportadora de concreto e argamassa fica obrigada a providenciar a remo~ao e a 
destina~ao adequada do resfduo e a limpeza do local no prazo maximo de duas horas, sem onus para 
o Municipio e sem prejufzo da multa prevista no caput. 

Art. 165. Cabera a empresa responsavel pela obra ou a empresa transportadora de 
concreto e argamassa, individualmente ou concomitantemente, conforme o caso, reparar os danos 
causados ao passeio publico, aos meios-fios, as redes subterraneas, ao pavimento da pista de 
rolamento, as redes aereas e aos postes de sustenta~ao das redes de energia eletrica, de telefonia e 
de ilumina~ao publica, a arboriza~ao e ao ajardinamento e a quaisquer outros bens publicos ou 
privados danificados, sem prejufzo das demais penalidades previstas. 

Paragrafo unico. Os reparos de cal~amento do passeio publico e meio-fio deverao ser 
executados por ocasiao da entrega da obra, exceto naqueles casos em que o dano causado possa 
acarretar risco ao tratego de vefculos ou a integridade ffsica dos transeuntes, situa~oes em que as 
providencias de regula riza~ao deverao ser imediatas. 

Art. 166. Em casos excepcionais a Secretaria de Mobilidade Urbana podera, desde que 
devidamente justificado, proceder a ajustes no que se refere as areas autorizadas de estacionamento 
de caminh5es e horarios das opera~5es de concretagem. 

Art. 167. 0 descumprimento de qualquer dos dispositivos previstos neste capitulo 
acarretara a empresa construtora ou a empresa concreteira m Ita de $ 3.000,00 (tres mil rea· , 
podendo as multas serem lavradas independentemente uma d o t 
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§ 1Q No caso de infra~ao do art. 163, a construtora e a concreteira incorrerao em multa 
solidaria, cabendo a cada uma a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por infrac;:ao cometida. 

§ 2Q Em se tratando de casos excepcionais de concretagem, cuja descarga venha a 
ultrapassar as 20h (vinte horas) para conclusao de etapa que ja tenha sido iniciada e nao possa ser 

interrompida, a autoridade devera ser antecipadamente cientificada. 

§ 3Q Sera admitido, nos casos mencionados no paragrafo anterior, o limite maximo ate 
as 22h (vinte e duas horas), para a conclusao dos servic;:os. 

Art. 168. A persistencia no descumprimento do art. 163 podera incorrer, alem da multa 

prevista, o embargo da obra. 

TITULO VII 

DAS INFRA~OES E PENALIDADES 

CAPITULO I 

DA FISCALIZA~AO DE OBRAS 

Art. 169. Qualquer obra, mesmo sem carater de edifica~ao, podera ser acompanhada e 

vistoriada pela fiscaliza~ao municipal. 

§ 1Q A autoridade fiscal mediante apresentac;:ao da sua identidade funcional tera 

imediato ingresso no local dos trabalhos, independentemente de qualquer formalidade ou espera. 

§ 2Q Tratando-se de obra licenciada, verificara se a execu~ao esta ou nao sendo 
desenvolvida de acordo com o projeto aprovado. 

CAPITULO II 

DAS INFRA~OES E PENALIDADES DA FISCALIZA~AO DE OBRAS E DOS PROCEDIMENTOS DE EXECU~AO 

Art. 170. Constitui infra~ao toda ac;:ao ou omissao contraria as disposi~6es deste 
C6digo. 

Art. 171. E obrigat6rio manter no local da obra c6pia do projeto aprovado na Prefeitura 
Municipal e o projeto de arquitetura detalhado, para acompanhamento, vistoria e fiscalizac;:ao pelos 
6rgaos competentes da Prefeitura Municipal, durante a execu~ao da obra. 

Art. 172. 
cumulativamente: 

0 descumprimento do disposto no artigo anterior acarretara, 

I - a notificac;:ao do infrator; 
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II - aplicac;:ao de multa no valor de: 

a) ate 100m2 
................................. R$ 300,00 (trezentos reais); 

b) de 101 a 500m2 •• •••••••••••• •••••••• •• R$ 600,00 (seiscentos reais); 

c) de 501 a 1000m2 
••••••••• • ••••• • ••••• • • R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 

d) acima de 1000m2 
••• ••••• • •• •• •• •• • •••• R$ 3.000,00 (tres mil reais); 

Ill - multa em reincidencia com valor dobrado, por uma unica vez; 

IV- embargo da obra. 

Paragrafo unico. Os sujeitos passives da multa serao, solidariamente, o proprietario ou 
possuidor da construc;:ao e o responsavel tecnico pela obra. 

Art. 173. Em caso de obra sem projeto aprovado, obra em desacordo com o projeto ou 

Licenciamento Automatico da Atividade Edilfcia em desacordo com a legislac;:ao e obra sem 
responsabilidade tecnica do profissional habilitado, sera lavrada notificac;:ao para: 

- regularizac;:ao de construc;:ao, concedendo-se ate 30 dias corridos de prazo para 
regularizac;:ao; 

II - paralisac;:ao imediata da obra; 

§ 1Q A nao regularizac;:ao da construc;:ao, bem como a nao interposic;:ao de recurso, 

acarretara no Auto de lnfrac;:ao e Multa. 

§ 2Q Persistindo a irregularidade descrita no paragrafo anterior, sera lavrado o Auto de 

lnfrac;:ao e Multa em reincidencia, com valor dobrado. 

§ 3Q Nao havendo o atendimento da paralisac;:ao da obra, sera expedido o Auto de 
lnfrac;:ao e Multa lnstantaneo de Embargo da obra, quantas vezes necessaria para coibir a atividade 

irregular. 

§ 4Q Para fins de aplicac;:ao deste artigo, entende-se como regularizac;:ao de construc;:ao, 
o seu licenciamento edilfcio ou a retificac;:ao de projeto termos dos §§ 7Q e 8Q do art. 12 desta Lei 
Complementar para os cases pertinentes. 

Art. 174. Sera notificado para demolic;:ao total ou parcial, no prazo de ate 10 (dez) dias 
corridos, toda vez que for constatada a impossibilidade de regularizac;:ao da mesma. 

§ 1Q Nao havendo o atendimento a demolic;:ao da obra, sera lavrado o Auto de lnfrac;:a 
e Multa. 
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§ 2Q Persistindo as irregularidades sera lavrado o Auto de lnfra~ao e Multa em 
reincidencia, com valor dobrado; 

Art. 175. No caso de Licenciamento Automatico da Atividade Edilicia ou Habite-se 
Automatico, na impossibilidade de regulariza~ao da edifica~ao, aiE§m das penalidades previstas nos 
arts. 173 a 174, fica o proprietario e o profissional habilitado sujeitos as penalidades descritas nos 
incises a baixo, sem prejuizo das san~oes da legisla~ao penal e civil: 

I - anula~ao ou cassa~ao do Licenciamento ou Habite-se Automatico; 

II - suspensao da lnscri~ao Municipal do profissional habilitado por seis meses e no caso 
de reincidencia por doze meses. 

Paragrafo unico. 0 Conselho de Classe, ao qual o profissional habilitado esteja 
vinculado, sera informado da penalidade aplicada. 

Art. 176. Os im6veis que fizerem jus ao Licenciamento Automatico da Atividade Edilicia 
nao poderao ser beneficiados por qualquer lei de legaliza~ao de im6veis. 

Art. 177. As infra~oes a este C6digo poderao ser punidas com as seguintes penalidades: 

1- multas; 

II - embargos administrativos; 

Ill - interdi~ao do predio, dependencias ou atividades; 

IV - demoli~ao; 

V - suspensao da lnscri~ao Municipal do profissional. 

§ 1Q As multas serao aplicadas em valores de R$ 3.000,00 (tres mil rea is) a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), observadas as disposi~oes do capitulo seguinte. 

§ 2Q Por dificultar a a~ao fiscalizadora, sera lavrado Auto de infra~ao e Multa 
instantaneo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e em caso de empreendimentos imobiliarios, 
condominios, associa~oes de bairro com concessao de fechamento e similares o valor da multa sera 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

CAPITULO Ill 

DAS MULTAS 

Art. 178. As multas serao impostas pelo Diretor do Departamento compete~i~:.~ 
consoniincia com o Auto de lnfra;;ao lavrado pela autoridade fisca , ue registrar<i a fa Ita come/ / / 

~ 
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§ 12 A graduac;ao das multas sera feita a criteria da autoridade competente, levando 

em considerac;ao: 

1 -a maier ou menor gravidade da infrac;ao; 

II -as circunstancias do ato ou fato; 

Ill- antecedentes do infrator com relac;ao as disposic;oes deste C6digo. 

§ 22 No caso de reincidencia especffica a multa sera aplicada em dobro. 

§ 32 Considera-se reincidente toda pessoa, ffsica ou jurfdica, que cometa a mesma 

infrac;ao, ap6s ter sido a anterior definitivamente imposta. 

Art. 179. Aplicada a multa, nao fica o infrator desobrigado do cumprimento das 
exigencias que a houver determinado, nem estara isento da obrigac;ao de reparar o dano resultante 

da infrac;ao. 

Art. 180. A correc;ao monetaria dos valores das multas ocorrera anualmente com base 
no INPC (fndice Nacional de Prec;os ao Consumidor) do IBGE (Institute Brasileiro de Geografia e 

Estatfstica). 

CAPITULO IV 

DOS EMBARGOS 

Art. 181. A obra em construc;ao, ampliac;ao, reconstruc;ao, transformac;ao de uso, 
reforma, retrofit, ou demolic;ao, sera embargada sem prejufzo das multas quando: 

I - estiver sendo executada sem licenciamento municipa l; 

II - desrespeitar o projeto em qualquer de seus elementos; 

Ill- nao forem observadas as diretrizes de alinhamento ou nivelamento; 

IV- for iniciada sem a responsabilidade de profissional registrado na Prefeitura; 

V- estiver em risco sua estabilidade, com prejufzos para pessoas ou para terceiros; 

VI - contrariar as normas da legislac;ao em vigor. 

§ 12 56 cessara o embargo pela regularizac;ao da obra. 

§ 22 0 embargo previsto neste artigo sera impasto 

irregularidade. 
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CAPITULO V 

DA INTERDI<;AO 

Art. 182. o pnf!dio ou qualquer de suas dependencias podera ser interditado com o 

impedimenta de sua ocupa~ao provis6ria ou permanente, nos seguintes casos: 

1 - se for para fim diverso do consignado no respective projeto, constatado o fato pela 

autoridade municipal competente; 

II - se estiver em desacordo com o projeto ou licen~a concedida; 

Ill - se nao atender aos requisites de higiene e seguran~a estabelecidos na legisla~ao 

vigente; 

IV- ruinas. 

Paragrafo unico. A interdi~ao prevista nos incisos Ill e IV sera imposta pela autoridade 

municipal competente, mediante laudo tecnico da Defesa Civil. 

CAPITULO VI 

DA DEMOLI<;AO 

Art. 183. A demoli~ao total ou parcial do predio sera imposta nos seguintes casos: 

I -quando houver risco iminente de ruir; 

II -quando nao for respeitado o alinhamento ou o nivelamento determinado; 

Ill - quando a obra estiver em desacordo com a legisla~ao vigente; 

IV - quando invadir area publica. 

§ 1Q Ao ser constatado o risco iminente de ruir ou construc;:ao em area publica, sera 
notificado para demoli~ao total ou parcial no prazo de 2 (dois) dias corridos. 

§ 2Q A demoli~ao de obra clandestina nao regularizavel nos termos da legisla~ao 

vigente podera ser efetivada mediante ordem administrativa, a ser determinada, ap6s as seguintes 

providencias: 

I - notifica~ao preliminar contra o infrator, para que o mesmo proceda a demoli~ao ou 

apresente defesa, no prazo de 02 (dois) dias uteis; 

II - em caso de nao atendimento a notifica~ao preliminar ou julgada a defes 

improcedente, ficara o infrator sujeito a lavratura de auto de infr ica~ao de mul a, c 
direito a apresenta~ao de defesa no prazo de 10 (dez) dias corridos; 
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Ill - constatado o nao atendimento aos termos da notificac;:ao preliminar ou julgada 
improcedente a defesa, conforme disposto nos incises anteriores, podera a autoridade competente 
determinar a demolic;:ao efetiva das edificac;:oes, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) laude elaborado por engenheiros da Defesa Civil; 

b) fotos devidamente datadas ou croqui do local; 

c) depoimento de testemunhas, se houver. 

§ 3Q A demolic;:ao de obra licenciada sera pleiteada judicialmente em ac;:ao propria. 

§ 4Q A demolic;:ao prevista neste artigo sera imposta pela autoridade municipal 
competente, acompanhada dos seguintes documentos: 

I - Notificac;:ao; 

II - Autuac;:oes; 

Ill- Fotos devidamente datadas; 

IV- Laudo elaborado por engenheiro da Defesa Civil no caso de risco de ruir; 

V- Croqui indicando as irregularidades; 

Art. 184. Quando constatada a construc;:ao sem autorizac;:ao, em fase inicial, sem 
condic;:oes de habitabilidade e sem a possibilidade de regularizac;:ao como consta no §2Q do art. 183, 
cabera a demolic;:ao sumaria e apreensao de materia is de construc;:ao nos seguintes casas: 

I - nucleos urbanos informais consolidados ou em infcio de implantac;:ao irregular; 

II -areas de risco apontadas no Plano Municipal de Reduc;:ao de Riscos (PMRR) ou com 
risco apontado em laudo da Defesa Civil; 

Ill -areas publicas municipais; 

§ 1Q A demolic;:ao e apreensao de materiais previstas neste artigo serao impostas pela 
autoridade municipal que determinara ac;:ao conjunta das Secretarias competentes. 

§ 2Q A apreensao e a demolic;:ao sumaria, regulamentadas pela Lei nQ 1.566/1970 e suas 
posteriores alterac;:oes, independem do procedimento previsto no artigo antecedente. 

§ 3Q Constatado o infcio de implantac;:ao de parcelamento do solo irregular em gleba 

onde seja impossibilitado o acesso dos agentes fiscais, podera a Guarda Civil Municipal promover a 
entrada necessaria para as atividades de fiscalizac;:ao e ac;:oes previstas neste artigo. 

CAPITULO VII 
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DA NOTIFICA<;AO PRELIMINAR 

Art. 185. A notificac;ao preliminar sera feita em formulario destacado do talonario 
proprio ou talonario eletronico no qual ficara copia com ciente do notificado contendo os seguintes 

elementos: 

1 - nome do notificado ou denominac;ao que o identifique; 

II - dia, mes, a no e Iugar da lavratura da notificac;ao; 

Ill- descric;ao do fate que a motivou, com a indicac;ao do dispositive legal infringido; 

IV - as penalidades a que estara sujeito case nao regularize a situac;ao nos prazos desta 

Lei Complementar; 

V- assinatura de quem lavrou a notificac;ao e das testemunhas, quando foro case. 

§ lQ Case o notificado recuse a assinar a notificac;ao preliminar, a autoridade 

competente procedera a devida averbac;ao no proprio talonario. 

§ 2Q Ao notificado dar-se-a copia da notificac;ao preliminar. 

§ 3Q A recusa do recebimento, que sera declarada pela autoridade fiscal, nao favorece 
nem prejudica o infrator. 

§ 4Q Os infratores analfabetos ou impossibilitados de assinar o documento da 
fiscalizac;ao e os incapazes na forma da lei nao estao sujeitos a faze-lo. 

§ SQ 0 fiscal competente indicara o fate no documento da fiscalizac;ao. 

§ 6Q A notificac;ao preliminar podera ser efetuada: 

I - pessoalmente, sempre que possfvel na forma prevista nos artigos anteriores; 

II - por carta, acompanhada de copia da notificac;ao com aviso de recebimento datado e 
firmado pelo destinatario ou alguem de seu domidlio; 

Ill - por edital, se desconhecido o domidlio do infrator ou se esgotadas as tentativas dos 

incises I e II. 

§ ]Q As infrac;oes a este codigo terao prazo de ate 30 (trinta) dias corridos, a contar do 

recebimento da Notificac;ao Preliminar, para correc;ao da irregularidade ou apresentac;ao de recurso, 
salvo as infrac;oes com procedimentos e prazos especffic no~roprios artigos desta Lei 

Complementar. :/ / 
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§ 82 Esgotados os prazos de que tratam as notifica~5es desta Lei Complementar sem 
que o infrator tenha regularizado a situa~ao perante a reparti~ao competente, lavrar-se-a auto de 

infra~ao. 

§ 92 Lavrar-se-a igualmente auto de infra~ao quando o infrator se recusar a tomar 

conhecimento da notifica~ao preliminar. 

CAPITULO VIII 

DO AUTO DE INFRA<;AO 

Art. 186. 0 auto de infra~ao, instrumento por meio do qual a autoridade fiscal apurara 
a viola~ao das disposi~5es deste Codigo e legisla~ao complementar, sera feito em formulario 
destacado do talonario proprio ou talonario eletronico. 

§ 12 0 auto de infra~ao devera mencionar: 

I -nome do infrator ou denomina~ao que o identifique; 

II - dia, mes e a no da lavratura do auto, bern como o local da infra~ao; 

Ill - o fate que constitui a infra~ao e as circunstancias pertinentes com a indica~ao do 
dispositive legal ou regulamentar violado; 

IV - o termo da fiscaliza!;ao em que consignou a infra!;aO, no case o numero da 
notifica!;ao preliminar; 

V - a intima!;ao ao infrator para pagar as multas devidas ou apresentar a defesa no 
prazo de 10 (dez) dias corridos; 

VI - assinatura de quem lavrou o auto de infra~ao e das testemunhas, quando for o 
caso. 

§ 22 Case o infrator recuse a assinar o auto de infra~ao, a autoridade competente 
procedera a devida averba!;ao no proprio talonario. 

§ 32 Ao autuado dar-se-a copia do auto de infra!;ao. 

§ 42 A recusa do recebimento, que sera declarada pela autoridade fiscal, nao favorece 
nem prejudica o infrator. 

§ 52 Os infratores analfabetos ou impossibilitados de assinar o documento da 
fiscaliza~ao e os incapazes na forma da lei nao estao sujeitos a faze-lo. 

§ 62 0 fiscal competente indicara o fato no doc 

§ 72 0 Auto de lnfra~ao podera ser efetuado. 
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I - pessoalmente, sempre que possfvel na forma prevista nos artigos anteriores; 

II - por carta, acompanhada de c6pia do auto de i nfra~ao com aviso de recebimento 
datado e firmado pelo destinatario ou alguem de seu domicflio; 

Ill - por edital, se desconhecido o domicflio do infrator ou se esgotadas as tentativas dos 
incisos I e II. 

§ 8Q Esgotados os prazos de que tratam os autos de infra~ao e multa desta Lei 
Complementar sem que o infrator tenha regularizado a situa~ao perante a reparti~ao competente, 
lavrar-se-a auto de infra~ao e multa em reincidencia . 

§ 9Q Lavrar-se-a igualmente auto de infra~ao e multa em reincidencia quando o infrator 
se recusar a tomar conhecimento do auto de infra~ao. 

CAPITULO IX 

DA REPRESENTA~AO 

Art. 187. Qualquer do povo e parte legftima para representar contra toda a~ao ou 
omissao contraria as disposi~oes deste C6digo. 

Paragrafo unico. Recebida a representa~ao, a autoridade competente providenciara 
imediatamente as diligencias para verificar a respectiva veracidade e, conforme couber, notificara 
preliminarmente o infrator, autua-lo-a ou arquivara a representa~ao. 

CAPITULO X 

DOS RECURSOS 

Art. 188. 0 infrator tera o prazo de 10 (dez) dias corridos para recorrer contra a a~ao 
fiscal, contados do recebimento do auto ou da publica~ao do edital. 

§ 1Q 0 recurso far-se-a por peti~ao, facultada a juntada de documentos. 

§ 2Q 0 recurso contra a a~ao fiscal tera efeito suspensive da cobran~a de multas. 

CAPfTULO XI 

DA DECISAO EM PRIMEIRA INSTANCIA 

Art. 189. Os recursos contra as a~oes fiscais serao decididos na ju risdi~ao da autoridade 
competente. 

§ 1Q Se entender necessaria, o Diretor de De 
parte ou de offcio, dar vista, sucessivamente ao autuado e ao a 
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§ 2Q Verificada a hip6tese do paragrafo anterior, a autoridade tera novo prazo de 5 

(cinco) dias corridos para proferir a decisao. 

§ 3Q 0 Diretor apreciara livremente as provas, atendendo aos fatos e circunstancias 
constantes dos autos, devendo indicar em sua decisao os motivos que lhe formaram o 

convencimento. 

§ 4Q A decisao redigida com simplicidade e clareza, concluira pela procedencia ou 
improcedencia do auto de infra~ao ou da reclama~ao, definindo expressamente os seus efeitos num 
ou noutro caso. 

§ 5Q Nao sendo proferida decisao no prazo legal, nem convertido o julgamento em 
diligencia, podera a parte interpor recurso voluntario, como se fora procedente o auto de infra~ao ou 
improcedente a reclama~ao, cessando, com a interposi~ao do recurso, a jurisdi~ao do Diretor do 
Departamento. 

CAPITULO XII 

DOS RECURSOS EM SEGUNDA INSTANCIA 

Art. 190. Da decisao de primeira instancia cabera recurso a Junta Municipal de 
Recursos, nos termos da legisla~ao vigente. 

Art. 191. 0 recurso devera ser interposto, pelo autuado ou representante legal, no 
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da ciencia da decisao da primeira instancia. 

Art. 192. 0 recurso far-se-a por peti~ao, facultada a juntada de documentos. 

Art. 193. E vedado reunir numa s6 peti~ao recursos referentes a mais de uma decisao, 
ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo autuado ou recorrente, salvo quando 
proferidas em urn unico processo. 

TfTULO VIII 

DAS DISPOSI~OES TRANSIT6RIAS E FINAlS 

Art. 194. 0 procedimento fiscal e punitive obedecera naquilo que couber as 
dispos i~oes da Lei n. 1.566, de 1Q de setembro de 1970- C6digo Administrative. 

Art. 195. A apresenta~ao de recursos obedecera naquilo que couber as disposi~5es da 
leg isla~ao vigente. 

Art. 196. As a~5es fiscais iniciadas sob a legisla~ao anterior permanecerao obedecendo 
as disposi~5es procedimentais da legisla~ao vigente a epoca do . fcio da A~ao Fiscal. 
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Art. 197. Os processes referentes aos Licenciamentos da Atividade Edilfcia ainda sem 
despacho decis6rio, protocolados anteriormente a data de publica~ao desta Lei Complementar serao 
decididos de acordo com a legisla~ao anterior. 

§ 1Q 0 prazo maximo para cumprimento total do comunique-se sera ate de 9 de 
outubro de 2023. 

§ 2Q Fica vedada a reconsidera~ao do indeferimento, para os cases descritos neste 
artigo. 

Art. 198. Nos processes com despacho decis6rio, de deferimento ou indeferimento, 
com base na legisla~ao de parcelamento, uso e ocupa~ao do solo anterior a vigente, bern como 
anterior a entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam vedadas a revalida~ao de projeto 
aprovado e a reconsidera~ao de indeferimento. 

Art. 199. Cabera ao 6rgao municipal de licenciamentos edilfcios dirimir duvidas 
relativas aos para metros edilfcios. 

Art. 200. A classifica~ao de risco no direito urbanfstico para fins dos atos publicos para 
a libera~ao das atividades economicas relacionadas aos licenciamentos edilfcios, nos termos da Lei 
Federal n. 13.874, de 20 de setembro de 2019 - Lei da Liberdade Economica - e do Decreto Federal n. 
10.178, de 18 de dezembro de 2019, sera regulamentada por decreto. 

Art. 201. Ficam revogadas a Lei Complementar n. 267, de 2003, a Lei Ordinaria n. 4.563, 
de 1994, a Lei Complementar n. 582, de 2016, a Lei Complementar n. 83, de 1993, a Lei n. 5.147, de 
1997, e as demais disposi~6es em contrario. 

Art. 202. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 18 de fevereiro de 2~ 

k th 
Prefeito 
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Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
dezoito dias do mes de fevereiro do a no de dois mil e vinte e dois. 

LC. 651/22 

Everton eida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei Complementar n. 20/2021, de autoria do Poder Executive) 
Mensagem n. 57 /SAJ/DAL/2021 
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PREFEITURA 
SAO JOSE DOS CAMPOS 

ANEXO I - Defini~oes 

ANTECAMARA: recinto que antecede compartimento tais como banheiro e caixa de escada. 

AREA MfNIMA: menor area de piso permitida para um determinado compartimento ou comedo. 

AREA TECNICA: area ou compartimento destinada a abrigar exclusivamente equipamentos, maquinas e 
instala~5es prediais, tais como tubula~5es, dutos e similares, destinados ao apoio de infraestrutura 
necessaria a edifica~ao. 

BALCAO OU SACADA: compartimento na altura de pisos elevados, em balan~o ou nao, disposto diante 
de portas e protegidos com grade ou peitoril em, pelo menos, uma de suas faces. 

BEIRAL: parte da cobertura da edifica~ao que ultrapassa a parede externa como objetivo de protege-la 
com proje~ao horizontal, em balan~o, de edifica~ao com ate 1,00 m {um metro) de largura a partir do 
perfmetro da area edificada. 

CELA SANITARIA: compartimento destinado a bacias sanitarias ou chuveiros separados por divis5es com 
altura mfnima de 2,00m {dois metros), tendo, alem da altura citada, vaos livres de O,lSm {quinze 
centfmetros) de altura na parte inferior e no mfnimo 0,3Sm {trinta e cinco centfmetros) de altura na 
parte superior. 

COMPARTIMENTOS OBRIGATORIOS: sao os compartimentos ou comodos exigidos para que seja 
caracterizado o uso de uma edifica~ao. 

CONJUGADO: unidade habitacional onde dormit6rio, sala, cozinha e anexos se conciliam em um s6 
compartimento, solu~ao esta utilizada para Loft's, Kitnetes ou Studios. 

CONSTRU<;AO LEGALIZADA: e a edifica~ao que foi licenciada por lei de exce~ao. 

DIMENSAO MINIMA: e dada pelo diametro do cfrculo a ser inscrito no plano horizontal do 
compartimento. 

EDIFICA<;AO: Constru~ao destinada a abrigar qualquer atividade humana, materiais ou equipamentos. 

ESCADA CONVENCIONAL OU ORDINARIA: escada que, embora possa fazer parte de uma rota de safda, 
se comunica diretamente com os demais ambientes, como corredores, halls e outros, em cada 
pavimento, sendo dispensada de porta corta-fogo. 

ESCADA DE SEGURAN<;A: escada a prova de fogo e fuma~a, devendo observar as exigencias da legisla~ao 
estadual especffica. 

ESPA<;O LIVRE ABERTO: espa~o descoberto para o qual ficam voltados vao de ilumina~ao e ventila~ao da 
edifica~ao, caracterizado pela abertura em pelo menos uma extremidade; 
ESPA<;O LIVRE FECHADO: espa~o descoberto para o qual ficam voltados vaos de ilumina~ao e ventila~ao 
da edifica~ao, caracterizando-se como o espa~o situado entre paredes edificadas e/ou muro de divisa 
lateral. 
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FACE ABERT A: Aquela sem veda~ao e que se comunica como ambiente natural. 

FLAT SERVICE (Flat hotel f Flat residencial): ediffcio residencial multifamiliar em que as unidades podem 

ter uso temporario. 

FUNDA<;AO: e aquela que compreende os elementos estruturais, tais como: sapata, bloco, radier, viga 

baldrame, viga de travamento, tubulao, estaca e bloco de funda~ao. 

HABITA<;AO DE INTERESSE SOCIAL: edifica~ao residencial enquadrada no programa municipal de planta 
popular ou enquadrada por programas habitacionais governamentais de interesse social, que viabilizem 

a popula~ao de baixa renda o acesso a moradia adequada e regular. 

HALLE CIRCULA<;AO COLETIVA: passagem de uso comum. 

HALLE CIRCULA<;AO PRIVATIVA: passagem de uso restrito. 

ILUMINA<;AO PARA AREA COBERTA: ilumina~ao obtida atraves de vao voltado para determinada area 
coberta que deve ser aberta em pelo menos uma das extremidades, considerando-se como tal varandas, 

marquises, sacadas, garagens, etc. 

JANELA AVAN<;ADA OU BAY WINDOW: e a janela assentada sobre parede saliente das demais ou aquela 
que avan~a alem da parede onde foi instalada, ou seja, projetando-se para fora; 

LANCE DE ESCADA: sucessao ininterrupta de degraus. 

LEGALIZA<;AO DE CONSTRU<;AO: e a regularizac;ao da edificac;ao por lei de excec;ao. 

MURO DE ARRIMO: Obra, em geral de alvenaria ou concreto, destinada a suster o empuxe das terras, e 
que permite dar a estas um talude vertical ou quase vertical. 

OUTROS COMPARTIMENTOS: sao quaisquer compartimentos ou comodos nao necessariamente 
obrigat6rios numa determinada edificac;ao. 

PAVIMENTO INFERIOR: sao pavimentos situados abaixo do pavimento terreo, caracterizados por 
estarem acima do perfil natural do terreno ou por serem parcialmente enterrados com afloramento 
superior a 2m (dois metros) em rela~ao ao perfil natural do terreno. 

PAVIMENTO TECNICO: aquele pavimento com ate 2m (dois metros) de pe-direito e destinado a abrigar 
equipamentos, maquinas e instala~oes prediais tais como tubula~oes, dutos e similares, destinados ao 
apoio de infraestrutura necessaria a edificac;ao. 
PAVIMENTO TERREO: eo pavimento de acesso principal a edificac;ao em relac;ao a via publica, definido 
pelo projeto, devendo estar compreendido entre as cotas de lm (um metro) acima ou abaixo do nfvel 

de qualquer cota intermediaria entre a cota mais baixa e a mais elevada do perfi l natural do terreno, 
podendo variar o nfvel para acompanhar o perfil natural do terreno. 
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PAVIMENTO COM VARIOS NfVEIS: Pavimentos compostos por varios niveis, que poderao variar seguindo 
o perfil do terreno. 

PE-DIREITO MfNIMO: e a menor altura livre permitida, compreendida entre a parte mais alta do piso e a 
parte mais baixa do teto. Nos tetos com vigas, inclinados, abobadados ou contendo superficies salientes, 
o pe-direito minimo deve ser mantido em pelo menos 80% (oitenta por cento) da superficie do teto, 
admitindo-se na superficie restante que o pe-direito livre minimo de 2,30 {dois metros e trinta 
centimetres). 

PROGRAMA DE NECESSIDADES: Documento preliminar ao projeto composto por levantamento de 
informac;:6es e por programa de ambientes e suas conex6es, com objetivo de informar as quantidades, 
areas, dimensionamentos e demais especificac;:6es dos ambientes para atendimento tanto das 
demandas adequadas ao desenvolvimento da atividade quanto dos requisites legais para caracterizac;:ao 
desta atividade ou edificac;:ao. 

S6TAO: eo compartimento resultante do aproveitamento da inclinac;:ao acentuada do telhado. 

SUBSOLOS: sao pavimentos situados abaixo do pavimento terreo, caracterizados por serem totalmente 
ou parcialmente enterrados, podendo aflorar ate o limite de 2m (dois metros) em relac;:ao ao perfil 
natural do terreno. 

SUBSOLOS AFLORADOS: sao subsolos parcialmente enterrados limitados ao afloramento de 2m (dois 
metros) em relac;:ao ao perfil natural do terreno. 

TERRA<;:O: espac;:o descoberto sobre uma edificac;:ao, ou ao nivel de pisos elevados. 

VARANDA: area coberta limitada por uma ou mais paredes da edificac;:ao, tendo pelo menos uma das 
faces abertas. 

VENTILA<;AO INDIRETA: ventilac;:ao obtida atraves de compartimento contiguo, por meio de duto. 

VENTILA<;AO MECANICA (FORCADA OU ARTIFICIAL): ventilac;:ao obtida atraves de equipamentos, 
devendo atender as determinac;:6es das normas especificas. 

VENTILACAO NATURAL: ventilac;:ao obtida atraves de vao voltado diretamente para a parte externa da 
edificac;:ao, incluindo-se as chamines de tiragem. 
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PAVIMENTO TERREO: e o pavimento de acesso principal il edifica~iio em rela~ao a via publica, definido pelo projeto, devendo estar 
compreendido entre as cotas de l m (urn metro) acima ou abaixo do nivel de qualquer cota intermediaria entre a cota mais baixa e a mais 
elevada do perfil natural do terre no, podendo variar o nlvel para acompanhar o perfil natural do terreno. 
PAVIMENTO INFERIOR: sao pavimentos situados abaixo do pavimento terreo, caracterizados por estarem acima do perfil natural do terreno ou 
por serem parcial mente enterrados com afloramento superior a 2 metros em rela~ao ao perfil natural do terreno. 
SUBSOLOS: sao pavimentos situados abaixo do pavimento terreo, caracterizados por serem totalmente ou parcialmente enter rados, podendo 
aflorar ate o limite de 2m (dois metros) em rel~ao ao perfil natural do terreno. 
SUBSOLOS AFLORADOS: sao subsolos parcialmente enterrados limitados ao afloramento de 2 metros em rela~ao ao perfil natural do terreno. 
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ANEXO II - lmplanta~ao em totes de esquina desdobrados 

A implantac;ao de edificac;5es residenciais unifamiliares, nao residenciais de impacto irrelevante e o uso 
industrial de baixo potencial de incomodidade sem analise de localizac;ao em totes de esquina 
desdobrados poderao manter os recuos do lote original, sem preju izo do atendimento das vagas de 
estacionamento. 
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legend a: 

R: Recuo Frontal Principal 

R/2: Recuo Frontal Secundario, 
sendo metade do recuo principal 

L: Rec uo latera I 
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ANEXO Ill - VENTILA~AO CRUZADA 

DORMITORIO 

COZ INHA 

SALA 
DORMITORIO 

Efeito Chamine observando o vento predominante 
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ANEXO IV- ESPA~O LIVRE FECHADO 

Espa~o Livre Fechado Descoberto com altura "A" maxima de 10,00 m 

a berturas deverao res tar 
recuo de 0,75 m da divisa 

A altura "A" representa a diferen~a de nfvel entre a cota mais elevada da laje do pavimento mais alto e a 
menor cota do piso do pavimento mais baixo que compoe o espa~o livre fechado. 
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Espa~o Livre Fechado Descoberto com altura "A" maior que 10,00 m 

A altura "A" representa a diferen~a de nfvel entre a cota mais elevada da laje do pavimento mais alto e a menor cota do piso do pavimento 
mais baixo que compoe o espa~o livre fechado. 
Devera ser garantido o afastamento mfnimo de 3,00 m das divisas admitindo-se o escalonamento por pavimento. 
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ANEXO V- altura maxima das edifica~oes com recuo lateral e de fundos inferior a 3,00 m 

CONSTRUCOES COM RECUO LATERAL OU DE FUNDOS IGUAL OU INFERIOR A 3 ,00 m, DEVERAO A TENDER 0 RECUO DE H/6 , 
COM 0 MiNI MO DE 3 ,00 m QUANDO UL TRAPASSAR A ALTURA DE 10,00 m 

lote 01 lote 02 lote 03 

Estas disposi<;6es sao dispensadas para o zoneamento onde nao e permitido o uso residencial e desde que o im6vel nao fa<;a divisa com o uso residencial. 
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ANEXO VI - S6tao 

0 s6tao eo compartimento resultante do aproveitamento da inclinac;ao acentuada do telhado e que possui acesso e habitabilidade. 

0 frechal, devera possuir altura maxima de 0,50 m (cinquenta centfmetros) . 
Somente serao consideradas como area construfda as areas do s6tao com pe-direito igual ou maior que 1,50 m (um metro e cinquenta centfmetros). 
0 s6tao devera atender os parametres urbanfsticos e de aerac;ao e ventilac;ao do pavimento imediatamente inferior a ele e as condic;oes de 
habitabilidade, salubridade e edilfcias para o compartimento ao qual o s6tao se destina, exceto para a utilizac;ao como deposito. 
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ANEXO VII - Terra~os descobertos 

T~ 
CESCOSERTO 
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I 

ANEXO VIII - Altura "H" 

PAV. 

TERREO 

A altura "H", para o calculo dos recuos, representa a 
diferen~ de nivel entre a cota mais elevada da laje de 
cobertura da edifica~ao e a menor cota do piso do 
pavimento mais baixo da edifica~ao, sendo admitido o 
escalonamento para os recuos latera is e de fu ndos. 
Para efeito da altura "H" excetua-se caixa d'agua, casa de 
maquinas, platibandas, telhados, subsolos e subsolos 
aflorados ate 2m (dois metros) em rela~ao ao perfil natural 
do terreno e nos terrenos em declive, excetua-se ainda o 
pavimento inferior, quando destinado a garagem e 
circula~;ao de vefculos. 

Considera-se pavimento inferior destinado a garagem e 
circula~ao de veiculos aquele que possuir ocupa~ao 
destinada a estacionamento em ao menos 65% (sessenta e 
cinco por cento) do pavimento. 
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I 

4"PAV 

T!:RREO 

A altura "H", para o ccHculo dos recuos, representa a 
diferenya de nivel entre a cota mais elevada da laje de 
cobertura da edifica~ao e a me nor cota do pi so do pavimento 
mais baixo da edificayao, sendo admitido o escalonamento 
para os recuos laterais e de fundos. 
Para efeito da altura "H" excetua-se caixa d'agua, casa de 
maquinas, platibandas, telhados, subsolos e subsolos 
aflorados ate 2m (dois metros) em relayao ao perfil natural 
do terre no e nos terrenos em declive, excetua-se ainda o 
pavimento inferior, quando destinado a garagem e circulayao 
de veiculos. 

As edificayoes que possuirem urn ou mais 
pavimentos abaixo do pavimento terreo deverao atender o 
recuo lateral e de fundos de H/6, com o minimo de 3,00 m 
(tres metros) a partir do terceiro pavimento mais baixo da 
edificac;ao, excluidos os subsolos, subsolos aflorados e 
pavimentos inferiores para edificac;oes com gabarito ate 
lO,OOm e os subsolos, subsolos aflorados e pavimentos 
inferiores destinados a garagem e circulac;ao de veiculos, 
para edificac;6es com gabarito superior a lO,OOm. 
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ANEXO IX - Escalonamento dos Pavimentos 

ESCALONAMENTO DO RECUO LATERAL E DE FUNDOS 

.c 
:r 

• :r 

Lei Complementar n. 651/2022 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200300034003600330030003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA 
SAO JOSE DOS CAMPOS 

ANEXO X- Beirais, marquises e sacadas 

PAVIMENTO SUPERIOR 

pro~ao do pavimento supenor 

PAVIMENTO TERREO 
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proJe~oes de sacadas e de pavimentos independente da dimensao, serao 
consideradas como area construida 

PAV1MENTO SUPERIOR 

call;: ada 

PAVIMENTO TERREO 
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ANEXO XI- Gabarito de Altura 

Considera-se gabarito de altura a altura maxima permitida para as edifica~i>es em determinado local, rontada a partir 
da cora mais baixa do pi.so do pavimento terreo ate a rota mais elevada da robertura do ultimo pavimento, 
excetuando-se caixa d'agua, casa de maquinas, platibandas e telhado; 

Nos terrenos em desnivel, o gabarito de altura das edifica¢es sera rontado da menor rota de nivel do piso do 
pavimento mais baixo da edifKat;ao, ate a cota mais elevada da robertura do ultimo pavimenro, excetuando-se caixa 
d'agua, casa de maquinas, platibandas, telhados, subsolos e subsolos aftorados ate 2m (dois metros) em rel~o ao 
perfil natural do terre no 

VIA 

Os terrenos com desn fveis poderao obt er o acrescimo de SOcm por pavimento, limitado a l,OOm no gabarit o total. 
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ca l~da 

~~A 
~ 

FACHADA A 

VIA 

Neste caso, o PAVIMENTO INFERIOR aflora mais que 2 metros em relat;ao ao perfil natural do terreno, considerando o 
de snivel da via, con forme esclacerido na Fachada A. 

CORTEAA 

Lei Complementar n. 651/2022 
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3200300034003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA 
SAO JOSE DOS CAMPOS 

ANEXO XII -AREAS COMPUTAVEIS E NAO COMPUTAVEIS PARA CALCULO DE COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO E DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
AREAS CONSTRUIDAS 

- toda area coberta com altura maier que 1,50 (um metro e cinquenta centimetres) sera considerada como area construida; 

- toda caixa de escada sera considerada como area construida em todos os pavimentos; 

- pergolado descoberto sera considerado como area construida; 

- sacadas e suas proje¢es. 

uso AREAS COMPUTAVEIS (ACC) AREAS NAO COMPUTAVEIS (ANC) 

{para o calculo do coeficiente de aproveltamento e de vagas de estacionamento) (para o calcu lo do coefidente de aproveltamento e de vagas de estacionamento) 

USO RESIDENCIAl UNIFAMIUAR 
Toda area edificada, indulndo caixa de escada em todos os pavimentos, exdu indo as Somatoria das sacadas, varandas, areas tecnicas e garagens com area maxima de 100,00 m' 

areas nao computaveis (as areas descritas acima serao ANC eo que exceder a estas areas serao ACC) 

Toda area prlvativa das unidades habitacionais excluindo as areas nao computaveis Nas areas privativas de cada unidade habitacional: somatoria das sacadas, varandas e areas 

tecnicas ate 25,00 m2 (quando a somatoria destas areas for maier que 25,00 m', considera-se 25,00 

(nas areas privativas, as escadas em todos os pavimentos e os elevadores, p lataformas m' como ANC e a area excedente sera ACC) 

elevatorias e similares em um pavimento serao consideradas ACC) 

0 po~o do elevador, a caixa de escada de uso comum , o barrilete, o reservat6rio de agua, a casa de 

(A area excedente a 25,00 m' da somat6ria das varandas, sacadas e areas tecnicas sera maquinas, o deposito de material de limpeza, as lixeiras, as portarias eo centro de medi~o e 

considerada ACC) demais areas de uso comum; 

USO RES I DENCIAl 
Em multi familiar horizontal ou horizontal simples a area excedente a 75,00 m' de Estacionamento coberto: vagas, drcula~ao de veiculos e pedestres em garagens, e para o uso 

MUlTIFAMIUAR 
garagem privativa sera considerada ACC. residential multifamiliar horizontal ou horizontal simples a garagem privativa ate 75,00 m' por 

unidade habltacional; 

Pavimentos e areas tecnicas de uso comum, quando destinados exclusivamente para maquinario 

de instala~o predial e instala~oes prediais do empreendimento. 

"hobby boxes" e depositos prlvativos quando sl tuados e acessados exclusivamente pel a area 

comum 

Areas utilizadas para o desenvolvimento da atividade nao residencial, sendo area Quando composto por mais de uma unidade, as areas de uso comum destinadas a circula~o. 

privativa ou comum. vestiario, instala~oes sanitarias, po~ do elevador, caixa de escada e similares. 

Pra~a de alimenta~o e compart lmentos destinados a adminls tra~o de Barrilete, reservatorio de agua, casa de maquinas, deposito de material de limpeza, lixeiras, 

USO NAO RESIDENCIAl 
empreendimentos compostos por mais de uma unidade. portarias eo centro de medi~o. 

{nas areas privativas, as escadas em todos os pavimentos e os elevadores, plataforrnas Estacionamento coberto: vagas, circula~o de veiculos e pedestres em garagens 

e levatorias e simi lares em um pavimento serao consideradas ACC) 

Pavimentos e areas tecnicas, quando destinados exclusivamente para maquinario de instala~o 

I predial e instala~oes prediais do empreendimento. 

USO MISTO DO RESIDENCIAl 
considerar as areas computaveis e nao computaveis para cada uso e caso ambos os usos compartilhem areas, sera considerada a area construida comput<ivel mais restritiva e com maier 

MUlTIFAMiliAR COM 0 USO 

NAO RESIDENCIAl 
efeito no coeficiente de aprovcitamento; 

AREAS QUE NAO ENTRAM NO CALCULO DE AREAS CONSTRUIDAS 

vazios, exceto os vazios de caixas de escadas; 

beiral ate 1,00 metro, proje~o de marquises, f loreiras e simi lares todas em balan~ ate 1,00m, exceto proje~o de pavimentos e sacadas 

AREAS DESCOBERTAS 

I piscinas, quadras esportivas e demais areas descobertas; 
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PREFEITURA 
SAO JOSE DOS CAMPOS 

USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

,x.xx 

Rua __________________ __ 

L£GENDA 

~ ABRIGO DES~ONTAVEL (R) 
FC.2Si A CONSTRUIR 

RESID~CIA (R) 
A CONSTRUIR 

SOMATORIA DAS VARANDAS, SAC.ADAS, 

AREAS TECNICAS E GARAGENS ATE 
100,00 m' 

NAO ENTRAM NO CALCULO DO 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

SE NOO ABRIGO DE SMONT AVE L 0 U 

CONSTRU<;AO 

CALCULO DO C.A: 

(CONSTRU<;AO +A D.) - (VARANDAS, 

SAC.ADAS, AREAS TECNICAS E 
GARAGENSATE 100,00 m•) 

AAEADO TERRE NO 
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PREFEITURA 
SAO JOSE DOS CAMPOS 

SACADAS EM USO RESIDENCIAL MUL TIFAMILIAR 

legenda: 

IIIII Area construida compliavel (ACC) 

~ Area construida nao c01'11)utavel (ANC) 

A somat6ria das varandas, sacadas e areas tecnicas ate 25.0C>rlT por unidacfe habitadCJ'laL serao 
Areas Construi das Nao Computaveis. e suas ci-eas excedentes serao Areas Constni das Computaveis 

legenda: 

.. Area construida compliavel (ACC) 

ITJ.J Area construida nao c01'11)utavel (ANC) 
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PREFEITURA 
SAO JOSE DOS CAMPOS 

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL OU 
HORIZONTAL SIMPLES 

- GARAGENS ATE 75,00 M2 

- VARAI'UASISACADt\SIAREAS TECNCAS ATE 25,00 M: 

NAO ENTRAM NOCALa.JLO DOCOEFIOENTE DEAPROVBTAM ENTO, SENDO ABRIGODESMONTAVEL OU 
CO NSTRU<;').O 

l~nda: 

~ Area construida corrputavel (ACC) 

Area construida nao computavel (ANC) 

Abrigo Desroontavel - G aragem- nao computavel (ANC) 
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