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

PUBLICADO(A) NO JORNAL
BOLETIM DO MU NICIPIO
N°d..t.3:~.... de /..UQ9.P.?.;?.~

DECRETO N. 19.030, DE 11 DE MARC::O DE 2022.

Regulamenta a Lei Complementar n. 651, de 18 de
fevereiro de 2022, que "Disciplina, no Municipio
de Sao Jose dos Campos, toda construc;ao,
ampliac;ao,
regularizac;ao,
transformac;ao,
reclassificac;ao
de
atividade,
reconstruc;ao,
reforma, retrofit, demolic;ao e instalac;ao de
equipamentos dentro dos limites do im6vel,
orientando e determinando os processos de sua
aprovac;ao e fiscalizac;ao" - C6digo de Edificac;oes e os atos publicos relacionados aos licenciamentos
edilfcios considerando o risco da atividade
economica.

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribuic;oes legais que lhe sao

conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990;
Considerando a necessidade de regulamentar os procedi mentos para aplicac;ao do
controle da atividade edilicia que trata a da Lei Complementar n. 651, de 18 de fevereiro de 2022,
C6digo de Ed if icac;oes de Sao Jose dos Campos;
Considerando a necessidade de regul amentar os atos publicos relacionados aos
licenciamentos edilfcios considerando o risco da atividade economica, nos termos da Lei Federal n.
13.874, e 20 de setembro de 2019 - Lei da Liberdade Economica- e do Decreto Federal n. 10.178 de 18
de dezembro de 2019;
Considerando o que consta no Processo Administrative n. 122.384/ 21;

DECRETA:

Art. 12 Fica regulamentada a Lei Complementar n. 651, de 18 de fevereiro de 2022, que
"Disciplina, no Municipio de Sao Jose dos Campos, toda construc;ao, ampliac;ao, regularizac;ao,
transformac;ao, reclassificac;ao de atividade, reconstruc;ao, reforma, retrofit, demolic;ao e instalac;ao de
equipamentos dentro dos limites do im6vel, orientando e determinando os processos de sua
aprovac;ao e fiscalizac;ao" - C6digo de Edificac;ao - e os atos publicos relacionados aos licenciament
edilfcios considerando o risco da atividade economica .
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CAPITULO I
DA CLASSIFICA~AO DE RISCO PARA A LIBERA~AO DAS ATIVIDADES EDILfCIAS
Art . 2Q Os atos publicos relacionados aos licenciamentos edilfcios considerando o risco
da atividade econ6mica, classificam-se em:
I- Risco I- para os cases de risco leve, irrelevante ou inexistente;
II- Risco II- para os cases de risco medic ou moderado;
Ill- Risco Ill- para os cases de risco alto.
Se~ao

1

Atividades Edilicias Dispensadas de Licenciamento- Risco I
Art. 3Q Nao estao sujeitas ao Licenciamento da Atividade Edilicia a execuc;:ao de:
I - reforma ou retrofit em residencia unifamiliar e em unidade habitacional em
condominia multifamiliar;
II - reforma ou retrofit em unidade privativa de edificac;:ao nao residencial com area
maxima de 600,00 m 2 (seiscentos metros qu ad rados);
Ill - construc;:ao de muro de arrimo;
IV- fechamento envidrac;:ado de saca das;
V- obra e servic;:o de reparo e limpeza;
VI - em edificac;:oes regularmente existentes, ampliac;:oes com no maximo, 15,00 m2
(quinze metros quadrados);
VII- construc;:ao de muro no alinhamento e de divisa;
VIII - construc;:ao de espe lho d'agua, poc;:o e fossa;
IX - pavimentac;:ao de areas descobertas, em terrenos ate 2.000,00 m 2 (dois m il metros
quadrados);
X- instalac;:ao de toldos retrateis.
§ 1Q As obras e servic;:os descritos nos incises
respon sa bilidade tecnica de profissional habilitado.
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§ 2Q As obras e servi~_;os descritos neste artigo deverao atender as normas tecnicas
aplicaveis, a seguran~_;a das edifica~_;oes.
Se~ao 11

Do licenciamento Automatico da Atividade EdiHcia- Risco II

Art. 4Q 0 Licenciamento Automatico da Atividade Edilicia por meio do processo
administrativo ou de sistema que venha a substituf-lo, sera obrigat6rio para as atividades listadas
abaixo de forma individual ou cumulativamente:
1- alvara de constru~_;ao de residencia unifamiliar independente da area construfda;
II - alvara de constru~_;ao de uso nao residencial de impacto irrelevante;
Ill - alvara de constru~_;ao de uso industrial de bai xo potencial de incomodidade,
compatfvel com o uso residenciat nao sujeita a anal ise de localiza~_;ao, com area construfda computavel
ACC maxima de 500,00 m 2 (quinhentos metros quadrados);
IV- alvara para demoli~_;ao de constru~_;ao;
V- alvara para reconstru~_;ao de edifica~_;ao regular, no todo ou em parte;

situa~_;oes

VI -licen~_;a para reforma ou retrofit de edifica~_;ao regularmente existente, exceto para as
previstas no artigo anterior;

VII - licen~_;a para reforma de edifica~_;ao nao residencial de impacto irrelevante
regularmente existente;
VIII- alvara para execu~_;ao de piscina enterradas ou nao em residencia unifamiliar;
IX- alvara para a instala~_;ao de elevadores, plataformas elevat6rias e rampas referentes a
adapta~_;ao de edifica~_;ao existente as condi~_;oes de acessibilidade;

X - alvara para pavimenta~_;ao de areas descobertas, em terrenos com mais de 2.000,00
m 2 (dois mil metros quadrados);
XI- alvara para instala~_;ao de cerca eletrica e concertina .

§ lQ Casos espedficos poderao ser licenciados atraves do Licenciamento Convencional,
conforme disposto neste decreto, desde que tecnicamente justificados e autorizado pelo ' g o
competente responsavel pelo Licenciamento .
§ 2Q Para o licenciamento automatico o im6vel devera estar
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resolvida, sendo que em caso de anexa~ao, desdobro ou desmem bra mento, estes deverao estar
conclufdos e com a nova inscri~ao imobiliaria definida.
§ 3Q Nao se aplicam as disposi~5es deste artigo aos im6veis nas seguintes s it ua~5es:

I - lotes irregulares ou localizados em areas de risco;
II - im6veis tombados como patrim6nio hist6rico artfstico e cu ltural;
Ill -

im6veis que requeiram licenciamento ambiental ou analise de impacto de

vizinhan~a;

IV - im6veis sujeitos a registro de incorporac;:ao ou especificac;:ao de condominia;
V- edifica~5es que ultrapassem o coeficiente de aproveitamento basico;
VI - ed ificac;:5es classificadas como Polo Gerador de Tratego;
VII - edifica~5es sujeitas ao EIV;
VIII-

e difica~5es

em ZPA 1 e em ZPA 2;

IX - im6veis em zona rural.
Se~aolll

Do Licenciamento Convencional da Atividade Edillcia- Risco Ill

Art. SQ Estao sujeitas ao Licenciamento Convencional da Atividade Edilfcia por meio de
processo administrative espedfico as hip6teses que nao se enqu adrarem nos artigos 3Q e 4Q deste
Decreta.
Paragrafo unico. Quando o projeto abranger mais de um t ipo de licenciamento edilfcio
como, constru~ao, amplia~ao, regulariza~ao e demais licencia mentos, o requerente podera optar pelo
assunto do processo administrative do lice nciamento predominante.
Art. 6Q Quando o licenciamento edilfci o abranger mais de uma atividade, o padrao de
risco e o tipo de li cenciamento sera determinado pelo mais restritivo.
CAPITULO II
DA DOCUMENTAc;Ao PARA 0 LICENCIAMENTO EDILfCIO
Art. 7Q Os Licenciamentos de Atividade Edilfcia referentes a alvara para construc;:ao,
amplia~ao, transformac;:ao de uso, reconstru~ao, regulariza~ao, recl assi fi ca~ao, demoli~ao, r
a e
retrofit devem ser instruidos com os segu intes documentos em formato digital i o ~

D. 19.030/ 22

PA 122.384/ 21

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

I - requerimento padrao;
II - documento de identifica~ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastre Nacional da Pessoa
Jurfdica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identifica~ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa juridica e o Cadastre de Pessoa Ffsica - CPF- eo documento de identifica~ao
valido, quando se tratar de pessoa ffsica ;
Ill - documento valido de responsabilidade tecnica do conselho profissional referente a
autoria de projeto e execu~ao de obra;
IV- documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
V- matricula atualizada do im6vel, prescindindo de estar registrada em nome do
requerente;
VI - termo de abertura da caderneta de obras obtida na Associa~ao de Engenheiros e
Arquitetos de Sao Jose dos Campos, exceto nos cases de demoli~ao, reform a e retrofit;
VII- demonstrative de lan~amento do IPTU ou certidao de dados cadastrais imobiliarios
do ano vigente ao protocolo do processo;
VIII - projeto simplificado conforme modele padrao disponfvel no site da Prefeitura,
arquivo em PDF gerado em tamanho real ;
IX- projeto de gerenciamento de residues da
transforma~ao de uso e reclass ifica~ao;

constru~ao

civil, exceto para

reg ulari za~a o,

X- laude de habitabilidade, no case de regulariza~ao;

retifica~ao

XI - levantamento planialtimetrico para edifica~oes objetos de incorpora ~ao imobiliaria e
da matrfcula, se foro case;

XII - documento relative ao atendimento do Decreto que regulamenta a ado~ao de
estrategias sustentaveis no licenciamento da atividade edilicia, exceto nos cases de demoli~ao, reforma
e retrofit.
Art . 82 Deverao ainda ser apresentados, quando necessaria, os seguintes documentos:
I - licen~a, autoriza~ao ou dispen sa de licenciamento do 6rgao ambiental competente,
para o uso industrial e demais cases pertinentes;
II - autoriza~ao do 6rgao de prote~ao do patrimonio hist6rico en .stico c
Ill - autoriza~ao do Comando Aereo Regiona l - COMAER;
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IV - laude de Ruido acompanhado de Documento de Responsabilidade Tecnica do
Conselho Profissional valido, para atendimento ao Regulamento Brasileiro de Avia~ao Civil - RBAC n.
161 e altera~6es;
V- projeto aprovado de drenagem;
VI - diretrizes viarias, quando se tratar de empreendimento caracterizado como Polo
Gerador de Trafego, com a respectiva adequa~ao do projeto;
VII - autoriza~ao ou parecer de viabilidade das concessionarias;
VIII-

autoriza~ao

do responsavel por dutos e aqueduto;

IX- estudo hidraulico com a defini~ao das areas nao inundaveis, quando o im6vel estiver
localizado em Area Suscetivel a lnunda~ao, nos termos do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de
Aguas Pluviais;
X - boletim de ocorrencia, no caso de alvara para reconstru~ao de edifica~ao
regularmente existente;
XI - analise de
haver conflito com o uso;

localiza~ao,

nos termos da

legisla~ao

urbanfstica, comprovando-se nao

XII- cadastro ambiental rural (CAR), para im6veis em zona rural;
XIII- cadastre CCIR INCRA, para im6veis em zona rural.
Art. 9Q A nao apresenta~ao da documenta~ao devidamente preenchida , de que tratam
os artigos anteriores deste Decreto, sujeita o processo ao indeferimento sumario, nao cabendo
reconsidera~ao por ausencia documental, para os licenciamentos automaticos.
CAPITULO Ill
DA APRESENTAc;AO DO PROJETO- MODELO SIMPLIFICADO
Art. 10. 0 projeto devera atender o modele padrao simplificado disponivel no site da
Prefeitura.
Art. 11. Dependendo da complexidade ou da resolu~ao do projeto apresentado, podera
ser solicitada c6pia do projeto impresso para analise, sendo que o projeto deferido sera fornecido no
formate digital.
CAPITULO IV
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DA TRANSFERENCIA DE NOME DE PROPRIETARIO DO PROJETO APROVADO
Art. 12. No caso de altera~ao de proprietario de im6vel com projeto aprovado valido, o
interessado podera solicitar Certidao de Transferencia de nome do Proprietario do Projeto Aprovado
atraves de processo administrative especffico ou no processo de habite-se.
§ 12 A certidao descrita no "caput" deste artigo nao sera emitida caso ja tenha sido
expedido o habite-se do projeto aprovado.
§ 2Q E vedada a transferencia de nome de proprietario do projeto aprovado para planta

popular.
Art. 13. Para a obten~ao da Certidao de Transferencia de nome do Proprietario do
Projeto Aprovado, o proprietario devera apresentar os seguintes documentos em formate digital tipo
"pdf" ou "jpeg":
I- requerimento padrao;
II - documento de identifica~ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cad astre Nacional da Pessoa
Jurfdica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identifica~ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa jurfdica eo Cadastre de Pessoa Ffsica - CPF- eo documento de identifica~ao
valido, quando se tratar de pessoa fisica;
Ill - documento de responsabilidade tecnica do conselho profissional valido constando o
nome do novo proprietario;
IV- documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
V - termo de abertura da Caderneta de Obras em nome do novo proprietario obtida na
Associa~ao de Engenheiros e Arquitetos de Sao Jose dos Campos;
VI - projeto aprovado.
CAPITULO V
DA RETIRADA OU TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Art. 14. No caso de retirada ou altera~ao de responsabilidade tecnica de urn projeto
aprovado valido, o interessado pod era solicitar certidao de mudan~a de respon savel tecnico atraves de
processo administrative especffico ou no processo de habite-se instruido com os eguintes documentos
em formate digital tipo " pdf" ou "jpeg":
I- requerim ento padrao;
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II - documento de identificac;ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastre Nacional da Pessoa
Juridica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificac;ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa juridicae o Cadastre de Pessoa Fisica- CPF- eo documento de identificac;ao
valido, quando se tratar de pessoa fisica ;
Ill- documento referente a Baixa de Responsabilidade Tecnica do Conselho Profissional;
IV- novo documento de responsabilidade tecnica do conselho profissional valido;
V- documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
VI - termo de abertura da caderneta de obras em nome do novo responsavel tecnico
obtida na Associac;ao de Engenheiros e Arquitetos de Sao Jose dos Campos;
VII- Projeto aprovado.
CAPITULO VI
DA NUMERA<;AO OFICIAL
Art. 15. 0 cartao de numerac;ao contendo o enderec;o oficial do im6vel sera emitido
juntamente com o projeto aprovado e caso o interessado necessite, podera solicitar a segunda via
atraves de processo administrative especifico instruido com os seguintes documentos em formato
digital tipo " pdf" ou "jpeg":
I - requerimento padrao;
II - documento de identificac;ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastre Nacional da Pessoa
Juridica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificac;ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa juridica eo Cadastre de Pessoa Fisica- CPF- eo documento de identificac;ao
valido, quando se tratar de pessoa fisica;
Ill - documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
IV- projeto aprovado ou informar o numero do processo de aprovac;ao do projeto;
V- demonstrative de lanc;amento do IPTU ou certidao e dados cadastrais imobiliarios do
ano vigente ao protocolo do processo.
Art . 16. Quando o interessado necessitar, podera solicitar a Certidao de Numero Oficial
atraves de processo administrative espedfico instruido com os mesmos docum
artigo anterior.

hos

elacionados no
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CAPITULO VII
DA CERTIDAO DE DENOMINA~AO/OFICIALIZA~AO DE RUA
Art. 17.
Quando o interessado necessitar, podera solicitar a Certidao de
Denomina<;ao/Oficializa<;ao de Rua atraves de processo administrative espedfico instrufdo com os
mesmos documentos em formato digital tipo "pdf" ou "jpeg":
I- requerimento padrao;
II - documento de identifica<;ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastre Nacional da Pessoa
Jurfdica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identifica<;ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa jurfdica eo Cadastre de Pessoa Ffsica- CPF- eo documento de identifica<;ao
valido, quando se tratar de pessoa ffsica;
Ill - documento demonstrative da autua<;ao, se a finalidade e recurso contra multa de
transite.
CAPITULO VIII
DA CERTIDAO DE PROJETO APROVADO
Art. 18. Quando o interessado necessitar, podera solicitar Certidao de Projeto Aprovado
para certificar e esclarecer termos da aprova<;ao do projeto atraves de processo administrative
espedfico instrufdo com os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf" ou "jpeg":
I - requerimento padrao;
II - documento de identifica<;ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastre Nacional da Pessoa
Jurfdica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identifica<;ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa jurfdica eo Cadastre de Pessoa Ffsica- CPF- eo documento de identifica<;ao
valido, quando se tratar de pessoa ffsica;
Ill - documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
IV- projeto aprovado ou informar o numero do processo de aprova<;ao do projeto;
V- demonstrative de lan<;amento do IPTU ou certidao e dados cadastrais imobiliarios do
ana vigente ao protocolo do processo.
Paragrafo unico. A certidao de projeto aprovado podera
processo de alvara de constru<;ao .
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CAPITULO IX
DA CERTIDAO DE OBRA INICIADA
Art. 19. Quando o interessado necessitar, podera solicitar Certidao de Obra lniciada para
certificar em que estagio se encontra a obra e para atestar a val idade do projeto aprovado.
Art. 20. A certidao de obra iniciada devera ser sol icitada atraves de processo
administrative espedfico instruido com os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf' ou
"jpeg" :

1- requerimento padrao;
II - documento de identifica~ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identifica~ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa juridicae o Cadastre de Pessoa Fisica - CPF - eo documento de identifica~ao
valido, quando se tratar de pessoa fisica;
Ill - documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
IV- projeto aprovado ou informar o numero do processo de

aprova~ao

do projeto;

V- demonstrative de lan<;:amento do IPTU ou certidao e dados cadastrais imobiliarios do
a no vigente ao protocolo do processo.
Paragrafo unico. A certidao de obra iniciada podera ser solicitada no proprio processo de
alvara de

constru~ao .

CAPITULO X
DA CERTIDAO DE DEMOLI<;AO
Art. 21. Quando o interessado necessitar, podera solicitar Certidao de Demol i~ao por
meio de processo administrative espedfico instrufdo com os seguintes documentos em formato digital
tipo " pdf" ou "jpeg" :
I - requerimento padrao;
II - documento de identifica~ao do requerente proprietario ou possuidor do imovel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastre Nacional da Pessoa
Juridica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identifica~ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa jurfdica eo Cadastre de Pessoa Fisica - CPF - eo docume
de identifica~ao
valido, quando se tratar de pessoa fisica;
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Ill - documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
IV- projeto aprovado de demoli~ao;
V- demonstrative de lan~amento do IPTU ou certidao e dados cadastrais imobiliarios do
ano vigente ao protocolo do processo;
VI - laude fotogratico da area demolida.
Paragrafo unico. A certidao de demoli~ao podera ser solicitada em outre processo de
licenciamento da atividade edilfcia, desde que tecnicamente justificado.
CAPITULO XI
DO CANCELAMENTO DO PROJETO APROVADO
Art. 22. Em case de desistencia de execu~ao de uma obra, o proprietario ou possuidor
podera solicitar o cancelamento da licen~a edilfcia atraves do proprio processo que gerou a aprova~ao
do projeto, instruido dos seguintes documentos em formate digital tipo "pdf" ou "jpeg":
I - fotos atualizadas do terrene im6vel objeto do pedido da licen~a edilicia
demonstrando que a atividade edilicia nao foi executada;
II - declarat;ao de nao execut;ao da atividade edilicia do proprietario do im6vel e do
responsavel tecnico pela execu~ao da obra.
CAPITULO XII
DA DISPENSA DO HABITE-SE- RISCO I
Art. 23. Sao considerados BAIXO RISCO I e dispensam ato publico de libera<;:ao do Habitese os licenciamentos referente a reforma e retrofit.
CAPITULO XIII
DO HABITE-SE AUTO MATICO -RISCO II
Art. 24.
0 Habite-se Automatico sera obrigat6rio para as atividades objeto de
licenciamento edilicio automatico, conforme disposi<;:oes do artigo 4Q deste Decreto.
Paragrafo unico. Cases especfficos poderao ser licenciados atraves do Licenciamento
Convencional, conforme disposto neste decreto, desde que tecnicamente justificado e autorizado pelo
6rgao competente responsavel pelo Licenciamento.
Art. 25.
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documentos do Habite-se Convencional conforme relacionado no artigo 26 deste Decreta.
CAPITULO XIV
DO PROCESSO DE HABITE-SE CONVENCIONAL -RISCO Ill
Art. 26. Para a solicitac;ao do Habite-se, o interessado devera protocolizar processo
administrative instruido com as seguintes documentos em formate digital tipo "pdf" au "jpeg":
I- requerimento padrao;
II - documento de identificac;ao do requerente proprietario au possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastre Nacional da Pessoa
Juridica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificac;ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa jurfdica e o Cadastre de Pessoa Fisica - CPF - e o documento de identificac;ao
valido, quando se tratar de pessoa fisica;
Ill - termo de encerramento da caderneta de obras obtida na Associac;ao de Engenheiros
e Arquitetos de Sao Jose dos Campos;
IV- projeto aprovado;
V - certificado de destinac;ao de residues, exceto para regularizac;ao, transformac;ao de
uso e reclassificac;ao;
VI- relat6rio fotografico conforme modele disponivel no site da Prefeitura;
VII - declarac;ao de habite-se, conforme modele disponivel no site da Prefeitura,
preenchida e assinada;
VIII- certidao de vista fiscal eletronica au comprovante de decadencia tributaria;
IX- cartao de numerac;ao;
X - documentac;ao comprobat6ria dos condicionantes para a expedic;ao do habite-se,
para as casas aplicaveis;
XI- nota fiscal acompanhada do Documento de Origem Florestal (DOF), emitido IBAMA,
caso utilize produtos au subprodutos de madeira nativa da flora brasileira como elemento construtivo;
XII - demais documentos necessaries, conforme analise do setor competente da
Prefeitura.
ao
residencial composto par unidades autonomas, sujeitas
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apresentado ainda:
I - documento valido de responsabilidade tecnica do conselho profissional referente aos
projetos as buit: arquitetonico, estrutural, instala<;6es eletricas, hidraulicas, esgoto, sistema de prote<;ao
contra descargas atmosfericas - SPDA, instala<;6es de gas, telefonia, preven<;ao e com bate a incendio e
demais projetos complementares;
II - declara<;ao as built.
§ 2Q No caso de novo proprietario, devera ser apresentado ainda:

I - documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel referente ao novo
proprietario ;
II - documento valido de responsabilidade tecnica do conselho profissional referente a
autoria de projeto e execu<;ao de obra em nome do novo proprietario ou possuidor.
§ 3Q No caso de troca de responsabilidade tecnica, devera ser apresentado ainda:

1- documento referente a baixa de responsabilidade tecnica do conselho profissional;
II - novo documento de responsab ilidade tecnica do conselho profissional valido
referente a execu<;ao de obra ou dire<;ao tecnica;
Ill - termo de conclusao da caderneta de obras em nome do novo responsavel tecnico
obtida na Associa<;ao de Engenheiros e Arquitetos de Sao Jose dos Campos.
§ 4Q A nao apresenta<;ao da documenta<;ao devidamente preenchida, de que trata este
artigo, sujeita o processo ao indeferimento sumario, nao cabendo reconsidera<;ao por ausencia
documental, no caso de habite-se automatico.

Art. 27.
Para empreendimentos multifamiliares, e edifica<;6es nao residenciais
compostas por unidades autonomas com mais de 600,00m 2 (seiscentos metros quadrados), deverao
ainda ser apresentados os seguintes documentos em formato digital tipo " pdf" ou "jpeg":
I - c6pia do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombei ros ou Certificado de Licenciamento
do Corpo de Bombeiros;
II- atestado de liga<;ao do im6vel as redes de agua e esgoto e energia eletrica;
Art. 28. A expedi<;ao do habite-se do Condomfnio de lotes fica condicionada:
I - conclusao das obras de infraestrutura das areas comuns co
das concessionarias e dos demais 6rgaos competentes;
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II- conclusao da arboriza~ao com o respectivo aceite do 6rgao competente;
Ill - conclusao das obras previstas na area comum do Alvara de Constru~ao;
IV- demarca~ao ffsica das unidades aut6nomas de lotes;
V - apresenta~ao do registro do Cart6rio de Registro de lm6veis, contendo a averba~ao
da Area de Preserva~ao Permanente e suas respectivas restri~oes, para os casos pertinentes;
VI- atendimento das diretrizes emitidas e das normativas vigentes pertinentes.
CAPITULO XV
DA CERTIDAO DE HABITE-SE
Art. 29. Quando o interessado necessitar, podera acessar a Certidao de Habite-se
disponfvel no site da prefeitura para os habite-se emitidos ap6s o ano de 1995, e para os casos nao
disponfveis on line, o interessado podera solicitar a certidao de habite-se atraves de processo
administrativo especffico instrufdo com os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf" ou
"jpeg":
1- requerimento padrao;
II - documento de identifica~ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,

quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurfdica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identifica~ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa jurfdica eo Cadastro de Pessoa Ffsica- CPF- eo documento de identifica~ao
valido, quando se tratar de pessoa ffsica;
Ill - documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
IV- demonstrative de lan~amento do IPTU ou certidao e dados cadastrais imobiliarios do
ano vigente ao protocolo do processo.
CAPITULO XVI
SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE REGULARIDADE DA CONSTRU<;AO
Art. 30. Quando o interessado necessitar, podera solicitar a segunda via da certidao de
regularidade da constru~ao emitida nos termos do Decreta 12.240/2006, da Lei Complementar
445/2011 e do Decreta 13.350/13 atraves de processo administrative especffico, ou outro sistema que
>
venha a substituf-lo, instrufdo com os seguintes documentos em formato digi I ipo " p f " ou ""peg" :
I- requerimento padrao;
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II - documento de identifica~ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identifica~ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa jurfdica e o Cadastro de Pessoa Fisica- CPF- e o documento de identifica~ao
valido, quando se tratar de pessoa ffsica;
Il l - documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
IV- demonstrative de lan~amento do IPTU ou certidao e dados cadastrais imobiliarios do
ano vigente ao protocolo do processo.
CAPITULO XVII
CERTIDAO DE AREA REGULARMENTE EXISTENTE NO ANODE 2000- RISCO II
Art. 31. A Certidao de Area Regularmente Existente no anode 2000 sera emitida atraves
de processo administrative especifico ou outro sistema que venha a substitui-lo.
§ 12 Sera reconhecida a area tributada em 2000, sem prejuizo da verifica~ao de emissao
de outro documento equivalente ao Habite-se, expedido a partir de 12 de janeiro de 2000.
§ 22 A area existente tributada no ano de 2000 contemplara todos os habite-se ou
documentos equivalentes expedidos ate 31 de dezembro de 1999.
Art. 32. Ficam reconhecidas como constru~oes regularmente existentes aquelas areas
tributadas em 2000 que atenderem os seguintes requisites:
I - Nao possuir projeto aprovado, certidao de regularidade, atestado de regularidade ou
habite-se expedido a partir de 01 de janeiro de 2000;
II- co nsona ncia com a legisla~ao ambiental vigente, no que tange

a sua localiza~ao;

Ill - atividade desenvolvida no local de acordo com a lei de parcelamento, uso e
do solo vigente, quanto ao uso e suas rest ri~oes, tais como, analise de localiza~ao, atividades
permitidas em ruas sem saida e demais restri~oes;
ocupa~ao

IV- inexistencia de

a~oes

V- nao se tratar de

edifica~ao

j udicia is demolit6rias;
privada em invasao de areas publicas;

VI- nao se tratar de edifica~oes situadas em faixas non aedificandi ao Iongo das faixas de
dominio publico das rodovias, estradas municipais, ferrovias, dutos, emissaries de esgoto, canais de
drenagem, c6rregos cana lizados e faixas de alta tensao conforme estabeleci
na le· e parcela
uso e ocupa~ao do solo;
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VII - nao seja objeto de

incorpora~ao

ou

especifica~ao

junto ao Cart6rio de Registro de

lm6veis;
VIII -a area construfda total da edifica~ao privada nao ultrapasse o valor resultante da
formula: AC ~ CAB x AT, sendo AC a area construfda total, CAB o coeficiente de aproveitamento
basico eAT a area de terreno;
IX - nao se tratar de objeto de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC);
X- nao se tratar de Polo Gerador de Tratego.
Paragrafo unico. A reserva de faixa non aedificandi, prevista no inciso VI deste artigo
podera ser reduzida ou dispensada, desde que haja manifesta~ao favoravel por escrito do 6rgao
competente ou da concessionaria responsavel.
Art. 33. Para a obten~ao da Certidao de Area Regularmente Existente no ano de 2000, o
proprietario ou possuidor devera apresentar os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf" ou
"jpeg":
I- requerimento padrao;
II - documento de identifica~ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastre Nacional da Pessoa
Jurfdica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identifica~ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa jurfdica e o Cadastro de Pessoa Ffsica - CPF- e o documento de identifica~ao
valido, quando se tratar de pessoa fisica;
Ill - documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
IV- matrfcula atualizada do im6vel;
V- demonstrative de lan~amento do IPTU ou certidao e dados cadastrais imobiliarios do
ano vigente ao protocolo do processo.
VI- demonstrative de lan~amento do IPTU ou certidao e dados cadastrais imobiliarios do
anode 2000.
CAPITULO XVIII
DO ATESTADO DE REGULARIDADE DA CONSTRU<;AO -RISCO II
Art. 34. Para a obten~ao do Atestado de Regularidade da Constru~ao, o prop ietario ou
possuidor devera solicitar atraves de processo administrative espedfico ou utro sistema
substituf-lo, instrufdo com os seguintes documentos em formato digital tip 'pdf" , "jpe '
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I - requerimento padrao;
II - documento de identificac;:ao do requerente proprietario ou possuidor do im6vel,
quando nao cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastre Nacional da Pessoa
Jurfdica - CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificac;:ao valido do administrador,
quando se tratar de pessoa juridica eo Cadastre de Pessoa Fisica - CPF- eo documento de identificac;:ao
valido, quando se tratar de pessoa fisica.
Ill- documento comprobat6rio da propriedade ou posse do im6vel;
IV - c6pia da matricula atualizada do im6vel, prescindindo de estar registrada em nome
do requerente;
V - demonstrative de lanc;:amento do IPTU ou certidao de dados cadastrais imobiliarios
do ano vigente ao protocolo do processo;
VI - certidao de dados cadastrais imobiliarios do sexto ano anterior

asolicitac;:ao;

VII - laudo tecnico acompanhado de fotos do im6vel conforme modele definido pela
Associac;:ao de Engenheiros e Arquitetos de Sao Jose dos Campos;
VIII - documento de Responsabilidade Tecnica Conselho Profissional com a respectiva
comprovac;:ao de quitac;:ao, referente ao laude tecnico;
IX - indicac;:ao do numero da inscric;:ao ativa do profissional responsavel no Cadastre de
Contribuintes Mobiliario;
X- apresentar autorizac;:ao da CETESB, pa ra os casos pertinentes;
XI - comprovante do pagamento dos emolumentos para a obtenc;:ao do Atestado de
Regularidade da Constrw;ao;
XII- Declarac;:ao contendo as seguintes informac;:oes:
a) a edificac;:ao atende as das condic;:oes minimas de seguranc;:a, salubridade, higiene, e
nos casos aplicaveis, acessibilidade;
b) a edificac;:ao atende a legislac;:ao ambiental vigente, no que tange

a sua localizac;:ao;

c) a atividade desenvolvida no local de acordo com a lei de parcelamento, uso
ocupac;:ao do solo vigente, quanta ao uso e suas restric;:oes, tais como, analise de localizac;:ao, ativid
permitidas em ruas sem saida e demais restric;:oes;
d) nao consta ac;:ao judicial demolit6ria para o im6vel em questa
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e) a edifica~ao nao invade area publica;
f) a edifica~ao nao se encontra em faixas non aedificandi ao Iongo das Estradas
Municipais, oleodutos, gasodutos, lin has ferreas, avenidas marginais as estradas estaduais, federais, em
faixas de domfnio das concessionarias;
g) a edifica~ao nao e objeto de incorpora~ao ou especifica~ao junto ao Cart6rio de
Registro de lm6veis;
h) a area construfda total da edifica~ao nao ultrapassa o valor resultante da formula:
AC :5 CAB x AT, sendo AC a area construfda total, CABo coeficiente de aproveitamento basico eAT a
area de terreno;
i) a edifica~ao nao se classifica como Polo Gerador de Trafego.
Paragrafo unico. A emissao do Atestado de Regularidade da Constru~ao podera ser
automatizada atraves de implanta~ao de sistema eletr6nico no site da Prefeitura para residencias
unifamiliares e para o uso nao residencial de impacto irrelevante.
Art. 35. Satisfeitos os requisitos estabelecidos na legisla~ao e neste decreto, sera
expedido o Atestado de Regularidade da Constru~ao, equiparando o documento ao habite-se.
CAPITULO XIX
DAS DISPOSI<;OES FINAlS
Art. 36. Eventual verifica~ao, pelo 6rgao competente da Prefeitura, de que as
informa~oes prestadas sao inverfdicas, aplicar-se-ao as penalidades conforme disposto na Lei
Complementar n. 651, de 2022.
Art. 37. Nos cases de solicita~oes de licenciamentos edilfcios referentes as atividades
edilfcias dispensadas de licenciamentos, o municipio podera emitir comunicado esclarecendo a
inexigibilidade de licenciamento.
Art. 38. 0 Executive disponibilizara no endere~o eletr6nico da Prefeitura de Sao Jose dos
Campos, as informa~oes relativas aos licenciamentos de que tratam este decreto.
Paragrafo unico. A publica~ao a que se refere este artigo deve atender aos princfpios da
economicidade, eficacia, clareza, precisao e seguran~a, evitando-se a duplica~ao de
meios e instrumentos para fins identicos.

simplifica~ao,

Art. 39. Fica revogado o Decreto 15.350 de 29 de abril de 2013.
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~a .
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Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos
onze dias do mes de marc;o do ana de dais mil e vinte e dois.

'1{0.~~~
Priscilla Novaes Nog~ei S1 - - .

Departamento de Apoio Legislative
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