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

LEI COMPLEMENTAR N. 654, DE 23 DE MAIO DE 2022. 

Altera o artigo 62 da Lei Complementar n. 623, de 
9 de outubro de 2019, que "Estabelece as normas 
relativas ao parcelamento, usc e ocupac;:ao do solo, 
em consonancia com o Plano Diretor de 
Desenvolvimento lntegrado do Municipio de Sao 
Jose des Campos aprovado e institufdo pela Lei 
Complementar n. 612, de 30 de novembro de 
2018.". 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usc das atribuic;:5es 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: 

Art. 12 Fica acrescentado o § 32 ao artigo 62 da Lei Complementar n. 623, de 9 de 

outubro de 2019, com a seguinte redac;:ao: 

"Art. 62 ................. .......................... ............ .................... .. ..... .. .... ...... ...... .. ..... ..... ....... .. . 

§ 32 0 prazo referido no "caput" podera ser prorrogado per mais 4 (quatro) anos a 
criterio do Municipio, desde que estejam presentes a justificativa tecnica, o interesse publico, bern 
como o instrumento de garantia previsto na Sec;:ao V, do Capftulo II, desta Lei Complementar." 

LC. 654/22 

Art. 22 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicac;:ao. 

Sao Jose des Campos, 23 de maio de 2022. 

Anderson Faf.i Ferreira 
Prete· o 
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Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3200320031003800360030003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.
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Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
vinte e tres dias do mes de maio do ano de dois mil e vinte e dois. 
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