
Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo - PUBLICADO (A) NO JORNAL 

BOLETI M DO MUNICIPIO 
N•.J.~~.?.. de .:}.l..J..l~ .J.. .l.$ 

LEI COMPLEME 'TAR 1 . 572. DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Dispõe sobre a regularização de edi ticações c usos 
que estejam em desacordo com a lei de uso c 
ocupação do solo e com o Código de Edificações elo 
Município e dá outras providências. 

O PREFEJTO MUNIC IPAL DE SÃO .JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo inciso VIl do artigo 93 da Lei Orgànica do Município, de 5 de abri l de 
1990. faz abcr que a Câmara Municipal apro\'a e ek sanciona c promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. I'' Fica o Executivo autorizado a promover a legalização de edilicaçõe que estejam 
em desacordo com a lei de uso e ocupação do solo c com o Código de Edificações do Município, desde 
que atendida as exigências desta lei complementar. 

An. 2'' Todas as edificações, que se encontrem concluídas. prescindindo apenas dos 
acabamento . poderão ser legalizadas para o uso que se encontre consolidado no local, desde que 
atendidas. cumularivameme, as condições abaixo: 

I -não estejam localizadas em áreas de ri co: 
11 - não estejam localizadas em áreas de proteção ambiental, várzeas ou áreas de 

preservação permanente; 
11 1- apresentem t:ondições mínimas de segurança, habitabilidade e higiene: 
IV - c tcjam localizadas em lotcam~ntos regulare ou regularizados. liberados para 

construção. 

* 1° Para o reconhecimento como. independente da existência de projeto aprovado ou do 
"habite-s~". a ·ua comprO\·açào de exi. tência poderá ser realizada mediante laudo subscrito por 
engenhei ro ou arquiteto devidamente matriculado no Conselho Regional ele Engenharia e Arquitetura -
CREA. e demais requisi tos constantes ele decreto regu lamentador: 

* 2° Ü() será permitida a legal ização de edificações que . cjam. objeto de con truçào ou 
ampliação na vigência desta lei Complementar. 

Art. 3° Para tàzcr jus aos beneficios de que trata esta lei complementar. o proprietário ou 
po. suidor da ecli ti cação deverá protocolar o pedido no prazo de 2 (dois) anos, contado da data de entrada 
em vigor dcsLn lei c01nplementar, por meio de processo administrativo eletrônico. instruído com os 
seguintes documentos: 

I - requerimenro padrão, a ser fornecido pela Administração Pública: 
li- cópia do CNP.I (pessoa jurídica) ou CPF e RG (pessoa fi. ica) do proprietário: 
11 I - Anotação de Respon. abilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabil idade 

Técnica - RRT do prolissional responsável com a respectiva comprovação de quitação e que possua 
insc..:rição regular no Município. 

I V - certidão de nc,:õc. cíveis: 
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V - documento comprovando a propriedade ou posse do imóvel. toJmmdo-se como 
referência a· dimensões do lote ou gleba aprovado pelo Município. 

VI - 2 cópias do projeto simplificado, conforme modelo anexo I c 1-A. 
VII - lormulário indicando qual parâmetro urbanístico não foi atendido. conforme modelo 

anexo li ; 
VI II - Termo de abertura da Caderneta de Obras. acompanhado do rcspecti,·o laudo. 

conforme modelo definido pela Associação de Engenheiros e Arquiteto - AEA. 
IX- autorização do Comando Aéreo Regional - COMAER- para projetos situados dentro 

da área do Aeródromo de ào Jo é dos Campos. nos casos previstos na Portaria 957/GC3 de 15 de julho 
de 2015; 

X -autorização do Conselho do Patrimônio Histórico. Arqueológico. Artístico c Turístico -
C01 OEPHAA T do Estado de São Paulo, quando e tratar de imóveis situados dentro dos perímetros 
sujeitos à anuência prévia por aquele Conselho. 

X I - autorização da Companhia de Engenharia de Saneamemo Ambiemal - CETESB. 
órgão ambiental estadual, quando o projeto de edificação ror objeto de licenciamento ambiental; 

~ I ''. A nào apresentação da documentação elencada nos incisos do preseme artigo sujeita o 
processo ao indeferimento sumári o, não cabendo reconsideração por esta ausência documental. 

§ 2°. A documentação complementar. necessária ao liccnciamcmo do uso não residencial , 
junto à Secr~taria de Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia, deverá ser apresentada por 
oca iào da solicitação da lnsc1içào Municipal e respectivo Alvará de Funcionamcmo. 

Art. -lo Exclusivamente para os usos classiticados como polo gerador de tráfego ní\'cl P2, 
nos termos do Decreto 14.84511 1, será realizada análise conjunta. sob a coordena<,:ào da Sc::cretaria de 
Obras com n participação das demais Secretarias pert inentes. com a emissão de parecer final relacionando 
e,·emuais medidas mitigadoras a serem implementadas pelo responsável pela edificação. 

An. 5° O requerente poderú optar pela Legalização Automática Re ponsável - LAR - para 
editicações até o limite total de 500,00m~ (quinhentos metros quadrados) atim de promover uma maior 
celeridade do processo. 

Parágrafo un1co. A opção pela LAR se dará por me1o de requerimento específico. 
conforme moddo anexo 111 . 

Art. ó" Os processos protocolados por meio da LAR prescindirão de análise, ficando 
contudo reservado à Prefeiwra Municipal de São Jo é dos Campos o direito de auditar o processo, a 
qualquer momento, alim de comprovar a veracidade do projeto e declarações apresentadas. 

Art. 7° Constatada qualquer di\ergência no projeto ou nas declarações aprc entadas na 
LAR serão apl icadas cumulativamente as seguintes penalidades: 
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I -anulação do processo; 
11 -suspensão da inscrição municipal do Responsável Técnico pQr 6 (seis) meses: 
111- no caso de reincidência a su pensão será de 12 (doze) meses; 
IV- multa ao proprietário do imóvel no valor de R$ 30.000,00 (trilHa mil reais). 
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Parágrafo único: O respectivo Conselho Regional. ao qual o Responsável Técnico esteja 
vinculado, será notificado da penalidade ap licada. 

Art. 8° Para os usos desconformes. deverá ser comprovado que a edificação ou a ti v idade. 
estava instalada no local , antes da entrada em vigor da presente lei complementar: 

I - quando se tratar de uso residencial , pelo lançamento tributário; 
li - pelo exercício da atividade por meio da apresentação do CNP J. incluindo neste as 

I ntituições rei igiosas; 
III- cadastro de Micro Empreendedor lndividuaJ- MEl ; 
IV- pessoa fisica prestadora de serviço ou comerciante: 

a) qualquer documento público expedido por órgãos federais, estaduais ou municipais, que 
comprovem o início da atividade; 

b) processos de Alvará de Funcionamento protocolados na Prefeitura. mesmo indefe1idos: 
c) quaisquer notificações. autuações ou multas sobre o funcionamento de firmas que 

provem o exercício anterior; 
d) quai squer documentos protocolizados na Prefeitura que digam respeito às atividades da 

firma; 
e) quaisquer documentos que comprovem o início da atividade em nome do interessado e 

loca l pretendido. 

Art. 9° Afun de promover a acessibilidade, os imóveis de uso não residencial deverão 
dispor de pelo menos uma instalação sanitária adaptada, sem prejuízo da acessibilidade vertical e 
horizonta l. 

Art. 1 O. As constTuções irregulares que estiverem sob processo de ação demolitória 
somente poderão ser beneficiadas por esta lei complementar nas seguintes situações : 

I - havendo anuência da Prefe itura para desistência da ação; 
ll - após pagamento das respectivas custas judiciais e dos honorários advocatícios; 
IH - após a reparação dos danos causados a terceiros ou desis tência expressa destes últimos 

aos ressarcimentos devidos. 

Art. 11. Será fornecido gratuitamente pela Prefe itura Municipal o projeto de legalização 
para a edificação residencial uni familiar que contenha área total edificada não superior a 1 00.00m2 (cem 
metros quadrados). podendo ser acrescida de até 25.00m2 (vinte e cinco metros quadrados) de abrigo 
desmontável. 

§ 1°. O disposto no ·'caput" deste artigo aplica-se apenas àqueles que satisfaçam os 
seguintes requisitos: 

1 - ser proprietário ou possuidor de um único imóvel; 
li- ter renda familiar mensa l que não ultrapasse a 6 seis) salários minimos; 
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§ 2°. Ficam isentos de taxas, emolumentos ou outras exações. os imóveis com área total 
edificada não superior a I 00,00m2 (cem metros quadrados), podendo ser acrescida de até 25,00m2 (vinte e 
cinco metros quadrados) de abrigo desmontável para fins de legalização. 

§ 3°. Poderão fazer jus ao disposto no caput do presente artigo os usos comerciais e 
serviços e de uso misto. que contenham área total edificada não superior a l 00.00m2 (cem metros 
quadrados). 

§ 4°. Para o fim de viabilizar o atendimento das providências pertinentes ao Município. 
constante no "caput" deste artigo, fica a Prefeitura Municipal autorizada a firmar convênio com entidade 
ou instituição qualificada. com despesas até o limite de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reai s) . que 
correrão a conta da dotação orçamentária n° 35.10-339039-15.451.0019.2024-0I-110000 já devidamente 
consignada no orçamento vigente. 

Art. 12. Para fazer jus aos beneficios previstos no artigo 11 desta lei complementar os 
pedidos deverão ser protocolados pelo interessado. instruídos com os seguintes documentos: 

I -requerimento padrão, a ser fo rnecido pela Administração Pública; 
11 - documento comprovando a propriedade ou posse do imóvel, tornando-se como 

referência as dimensões do lote ou gleba aprovado pelo Município; 
111- comprovante de renda famjliar de no máximo 6 (seis) salários mínimos: 
IV -declaração de que é proprietário de um único imóvel. 

Art. I 3. Para fins de legalização da edificação nos imóveis onde esteja caracterizado o 
interesse do desdobro do lote edificado ou de proprietários distintos, fica permitido o desdobro do lote, 
desde que solicitado pelo interessado. prescindindo da regularidade das edificações. 

Parágrafo único. Caso o lote seja ed ificado fica admitido o desdobro e a legali zação da 
construção deste, desde que observada a área mínima de 125,00m2 (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) e testada mínima de 5.00m (cinco metros) para cada lote. 

Art. 14. Nos casos onde a edificação ocupe mais de um lote, sendo eles de proprietários 
distintos. será admitida a legalização da construção desde que se obtenha no processo administrativo a 
anuência de todos os proprietários, sendo autorizada anexação dos lotes somente para efeitos tributários 
no Município. 

Parágrafo un1CO. Deverá ser juntado no processo administrativo o terrno de ciência e 
responsabilidade do proprietário da edificação de que a anexação não implica no direito de registro no 
Cartório de Registro de Imóveis. 

Art. I S. Qualquer notificação c-·comunique-se") para atendimento de solicitações feitas nos 
processos referentes a presente legalização deverá ser atendida e sanada no prazo máximo de 45 (quarenta 
e cinco) dias, contados da data de recebimento da notificação devidamente comprovada, excetuada as 
situações previstas nos artigos 4° e 5° desta lei complementar, cabendo recurso do indeferimento no limite 
máximo de 6 (seis) meses após a comprovação da comunicação. 
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Art. 16. Não incidirá a cobrança de emolumentos sobre as áreas anteriormente 

I - âreas existentes anteriormente à 1970; 
li - áreas tributadas a mais de 1 O anos que já receberam o Certificado de Regularidade ou 

que venham a recebe-lo: 
111- as áreas que possuírem Habite-se. 

Parágrafo único. A não incidência prevista no caput do presente artigo se aplica desde que 
não tenha ocorrido a mudança de uso. 

Art. 17. Somente serão consideradas legalizadas as edificações depois de efetuado o 
pagamento dos emolumentos, das taxas de aprovação do projeto e do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza -JSSQN. 

§ 1°. Os valores referentes aos pagamentos de emolumentos serão creditados ao Fundo 
Municipal de Habitação. 

§ 2°. É parte integrante desta lei complementar o Anexo IV, inc luso. que estabe lece a 
tabela de emolumentos a serem pagos. 

Art. 18. Será concedido o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre os emolumentos 
decorrentes da edificação sem licença, para os imóveis a serem legalizados, com metragem construída 
máJ<ima de 100,00m2 (cem metros quadrados). acrescida de até 25.00m2 de abrigo desmontável com o 
pagamento máximo de R$ 500,00 (quinhentos reai s). 

Art. 19. Fica admitida a legalização dos imóveis localizados no Jardim Altos de Santana 
situados nas quadras em fase de retificação do registro junto ao Cartório de Regi stro de Imóveis, desde 
que atendidas as disposições desta lei complementar. 

Art. 20. O imóvel que fizer jus a presente lei complementar, não poderá utilizar outra 
legalização de imóvel por um período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de aprovação do 
projeto. 

Art. 21. As despesas totais com a execução desta lei complementar es tão estimadas em R$ 
1.000.000.00 (um milhão de reais) e correm por conta da dotação orçamentária n° 90.10-339039-
16482.0060-2003-01-110000, suplementada em até 20% (vinte por cento), se necessário. 

Art. 22. Esta lei complement 
a lej complementar 483/20 12. 

Pref<~itura Municipal de os, 31 de dezembro de 2015. 
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Césa~ !J.uoni 
Consuh r Lefislativo 

~ 
Ped;o Ribeiro More~ ra Neto 

Re~rgio Pereira 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Registrada na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos trinta e um 
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze. 
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- ! 

., ... 

~ 
Rua ________________ __ 

~ PAV. ltRREO 

~ 
INDICAR VNJA, CALÇADA E GUIA REBAIXADA 

A rasldêncla possui _ donnll6rlos 
e _ banheiros 

1· Declaramos CJ,Je a edillcaçAo em apreço nlo esta 
loeallzada em 6raa de risco; 6raa de proleçlo 
ambiental, v6neas ou éraa de preservação 
permanente; possui condlçlo de segurança. 
habitabilidade e higiene; está localizada em 
loleamento regular ou ragularlzado, liberado para 

Coordenadas (WGS-84); 

conslruçAo. _ _ \\ ., _ _ 

1 2· Estamos clenles que a aprovaçlo deste proJeto quaisquer outros e~) ,.._ 
nlo Implica em reconheclmeniO por parta dai ~- 1 

__ do ponto mais alio da 
.~os. caixa d'6p, anlenes ou 

Praleliura, GObra o direito de propriedade do Imóvel; 
3- Nlo hA Arvoras, ponlo ou abrigo de llnlbus, , .-

1 placas de slnaUzaçlo, lalxas de padeslra, pos1es.l &ts: ~ JJ I 
FOLHA ÚNICA 

bocas de lobo e/ou llxelras defronte aos acassos 
projetados para entrada e salda de vefculos; 
4- Os raserva!Ortos de égua atanderllo ao dls~ 
nos artigos 10 e n do Decrato es .... .f""~~ 
12.342178 (SerAo limpos semeslralmenta); 
5· A adlllcaçlo selá abas1ecida pelas redes 
de égua e esgotos operadas 116 Concessl 
local; 
6- Silo de lntelnl ras 
pro[eto, do responsável 
consulla pr6vi~Corpo' 
(lnsdtulo N~& S 
Orglos p 

~leis, 

______ ZONEAMENTO: __ _ 

ESCALA; 1/100 ... ,..... ...... ~ ........... .... .................... ....,........ ...... ... 

L_._lL 
................ .....-. ...... .,..._., ....... ..._.._.~ 

"'· 

PACPRIETAAiõ 
~ f:MIC».I. __ ~.~.~.,....,.=:::---
CI"----m· ___ c:n: ___ _ 

~-----------

AUTOR DO PROJETO 

~I -··--- --~--·- i .... I~---' __ _ 
MTIMT: ~WNICIPW.! __ _ 

TERRENO 

PAV. TSIREO 

-----------•.xx I : ____ m · ___ -_1~ 

• Aiwtgo.,_sm, (R1)6LEGALIZAR - •oD 
· Rn-(R1)aLEOALIZAR """' I RESPONSAYaPIIliREÇO\Oft~ecüÇ).o 

INa. IMQ..; 

PAV. SUPERIOR I"""" ._ ........ ..., __ _ 
- Reald8nda(R1l•LEOALIZAR XoD """'"""----

IIWA • t ~-c:.-...ol r.o. ___ _ C.A. ___ _ Cl"'----•n·---=----
11· Dedaran10S nao abnr vlos de llumlneçAo e/ou 
venHiaçAo em paredes com recuos lnleriOras a 

LEGENDA 1 ,SOm da divisa do lote, em atendimento ao disposto 
no COdlgo ClYII Brasl!elro; 

~ 12· ("") A edlllcaçAo atendalá ao disposto na lei 
.,.---- lederal n• 10098100 e no decreto lederal n' 5296104 

e lei Municipal 361108 quanto 11 ecBBelbllldade de -
denclenteslfslcos ou com mobilidade reclalda. Q 

~ABRteo DESMONTAva (Rl)" LEGALIZAR X 
• Para os casos em que se aplicam 

~ RESIOrNCtA (R1) A L.EGAUZAR (Colinas do Parohybo, Espelho d"6gua, W 
ou casos especTficoa) Z 
•• Poro uso nllo residencial unlfomir.or <:( 

I'REFDII&\ IUIJIAI. DE s.ID .KlSt DOS !'.VOS 

PROCESSO No. "-
CONJEJIOO 
NIRINMJO 

DI-/ /-



__r 

' 

-
Rua _______________ _ 

PAV. TtRREO 

INDICAR VN;A, CAlç.aDA E GUIA REBAIXADA 

A residência possui _ dormitórios 
e _ banheiros 

t • Declaramos que a edlllcaçAo em apreço nlo esta Coordenadas (WGs-84): 
localizada em 6raas de r1Ko; 6raas de proleçlo 
ambiental, v6rzeu ou 6raas de preseiYaçlo 
permanente: possui condlçlo de segurança, 
habitabilidade e higi-; es16 localizada em 
loteamento regular ou ragulallzedo, liberado para 

solo) no lerreno em ~elaçlo 

construçAo. 
2- Estamos clenlas que 11 aproveçAo deste prcjekl quaisqUer oullas e!!~) ft J=~ · I 
nlo Implica em reconheclmenlD por parte dei ~ 4!1~ ~ 1 

do ponto mata afio da 
caiu d'llgua, anlenas ou 

Pralellura, sobra o dlrello de prop~edade do 

3- Nlo h6 étvOras, ponlo ou abrigo de -···· .l ~;A .. 1 

1 
piiiCIIS de slnallzaçlo, lalxas de pedestre, postes, ~~ 
bocas da lobo alou ll•elras defronte aos acessos J!ROJS!~ ~~ÇAO DE UMA RESID~NCIA (R1) SOB A 

FOLHA ÚNICA 

prolatados para entrada e salda de 

4- Os reseNalórlos de égua atenoe._ -~-·,...,--~ ~AL• · QUADRA· lOTE· 
nos artigos 10 a 11 do Decreto Es Ulll n' · ·-- · -
12.342/78 (Seria limpos semestralmente); • ZONEAMENTO: __ _ 
S. A edlllcaçAo sart abastecida pelas redes c:as . . 510 Joa 
de égua a esgoiOs operadas Conc:ess • 
loc:al; .OPRIETARIO: __________ _ 

6- Slo de Inteira res óo a ~ 
ESCAlA: 11100 proJBio, do raspons6vel , do 

consulta p~orpci e _ • _,. ., __ ..., 

(lnslltulo s I -·-----
órgloe p C::~s =::c::.:.."':"'...:=._ 

e no decreiO federal n' 
:lpal 381108 quanto ê acessibilidade 

llslcos ou com mobilidade reduzida. 

•• Para u~a nl!o realdenclol unlf11mlllor 

.,..._, .. .._ 

----=~==-....... .., __ _ 

----11,u r RESI'ONSAVEl.P/DIREÇAóí'ÊCNrCADECüÇO\o 

DfQ.IMQ ---------CM.o\: INICNÇolo ..... .,..M.: __ _ 
-----• ... ... ,.., ____ _ 

C. A. ___ _ 
"""" . a 1. c:.AWa~ 
coo, ____ m · ___ c"'----
.-

PRUUIIIIA IAIDAL DE SM .KISt DOS CWPOS 
UliiLiliÇ1D NltiM1r.A IISPIJNSW. 

~No.-----/-

DI-/- /--
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CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS 

ANEXO 11 
(MODELO) 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa luzia - São José dos Campos - SP 
CEP 12209-535- TEL: (12) 3925-6566 FAX: (12) 3925-6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

FORMULÁRIO PARA INFORMAÇÃO DOS INDICES URBANISTICOS INFRINGIDOS 

Nós abaixo assinados, na condição de Proprietário(s) e responsável técnico pela LEGALIZAÇÃO de 
um (a) , sito à Rua 
-~---------------------,----,--Quadra Lote(s) __ _ 
do Loteamento , declaramos que foram infringidos os itens 
assinalados abaixo. 
CAIA~-INFRINGIOAS 

IHotca fNDicll 

AT1VIDADE A ~DOI.otf UCUOS(m) 
ZONA sn GAJA llGAI.IZADA CA TO liTO N. PAV. 

l!CUO lECUO 
ÁlEA DO LATEW.Aft IECUO RINDO$ Aft2"PAV. 
lOTE(rn") TISTADA(m) PlONTAL 2"PAV. 

- -Sob as penas da le1, somos responsáveis pela veracidade e exatJdao das mformaçoes prestadas neste 
formulário e no projeto ora apresentado. 
Por ser expressão da verdade firmamos a presente. 

•(ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

Proprietário: 
CPF: 
RG: 

•(ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

Responsável pela legalização I Nome: 
CREAICAU: 

A.R.T. /R.R.T. : 
CPF: 
RG: 



ANEXO 111 
(MODELO) 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP 
CEP 12209-535- TEL: (12) 3925-6566 FAX: (12) 3925-6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

DECLARAÇÃO POR OPÇÃO DA LAR
LEGALIZAÇÃO AUTOMÁTICA RESPONSÁVEL 

Nós abaixo assinados, na condição de Proprietário(s) e responsável técnico pela LEGALIZAÇÃO de 
~ w . ~ à ~ 

------------------------ Quadra Lote(s) ~:-:-:-~ 
do Loteamento , declaramos que OPTAMOS 
VOLUNTARIAMENTE PELA LAR ·LEGALIZAÇÃO AUTOMÁTICA RESPONSÁVEL. 
Sob as penas da lei, somos responsáveis pela veracidade e exatidão das informações prestadas nesta 
declaração e no projeto ora apresentado, e declaramos ciência as penalidades da Legislação e ao 
atendimento das condições de protocolização deste processo. 
Por ser expressão da verdade firmamos a presente. 
•(ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

Proprietário: 
CPF: 
RG: 
RUA: W __ 
BAIR~R~O-: --------------------------C~E~P~:---------· 

CIDADE: -------------·ESTADO: _________ _ 

•(ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

Responsável pela Legalização I Nome: 
CREAICAU: 

A.R.T./R.R.T.: 
CPF: 
RG: 
RUA: W __ 
BAIR.~R~O-:-------------------------C~EP~:--------

CIDADE: ------------------------ESTADO:. ___________ _ 

ANEXO IV 



ANEICO IV 
TABElA DE EMOLUMENTOS PREVISTA NO ARTIGO 17 

ATUAUZAçAO MONETÁRIA DE 2011 E DURANTE A VIGtNOA DESTA LEI 

usos 

RESIDENCIAL UNIFAMIUAR 

OBRA DE ASSISTitNCIA SOCIAL E TEMPlOS" 

COMERCIAL E OE SERVIÇOS ATt 03 PAVIMENTOS 

EOIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAl/SERVIÇOS COM MAIS DE PAV. OU 

CONOOMINIO MULTIFAMILIAR 

USO INDUSTRIAL 

* Ficam isentos os imóveis 
cujo terreno seja da própria 
obra social/templo. Não o 
sendo, serão enquadrados na 
tabela referente a uso 
comercial e de serviços com 
desconto de 50%. 

ÁREA 

Até100m2 

Atima de 100m2 at~ 300m2 

Atima de 300m2 ati 600 mZ 

Adma de 600m2 

Até 100m2 

Acima de 100 mz lté 300m2 

Adma de 300m2 ati 600m2 

Atima de 600 mz 

Ati 100m2 

Atima de 100m2 ati 300m2 

Atima de 300m2 ati 600m2 

Adma de 600m2 

Até 100m2 

Acima de 100m2 ati 300m2 

Acima de 300 m2 att! 600 mZ 

Atima de 600 m2 até 4.000 m2 

Atima de 4.000 m2 att! 7000 m2 

Acima de 7.000 m2 até 10.000 m2 

Atima de 10.000 m2 

Até 100m2 

Acima de 100 m2 até 300m2 

Acima de 300m2 até 600 mZ 

Acima de 600m2 

Valor unlt.R$ 

R$ 1,00 

R$ 1.50 

RS 2.50 

R$ 3,00 

R$ 1,00 

RS 1.00 

R$ 1.50 

RS 2,50 

R$ 1,00 

R$ 1,50 

RS 2,50 

R$ 3,00 

R$ 1.00 

R$ 1,50 

R$ 5,00 

R$ 25,00 

R$ 40,00 

R$ 50,00 

RS 100,00 

R$ 1.00 

R$ 1,50 

R$ 2.50 

R$ 3,00 

Área em mZ Total R$ 

TOTAl 




