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PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUJ~ IPIO
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LEI COMPLEMENTAR N. 649, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

Disciplina, no Municipio de Sao Jose dos Campos, a
emissao do Atestado de Regularidade e altera a Lei
n. 2.252, de 21 de dezembro de 1979.

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:
Art. 12 Ficam reconhecidas como constru~oes regularmente existentes aquelas
edificadas e tributadas ha mais de 6 (seis) anos que atenderem os seguintes requisites:
I - comprova~ao da existencia de area construfda ha mais de 6 (seis) anos mediante a
Certidao de Area Tributada, na qual consta a area construfda e o uso do imovel objeto da
regulariza~ao;

II - observancia das condi~oes mfnimas de seguran~a , salubridade, higiene e, nos casos
aplicaveis, acessibilidade;
Ill - consonancia com a legisla~ao ambiental vigente, no que tange

a sua localiza~ao;

IV - atividade desenvolvida no local de acordo com a lei de parcelamento, uso e
do solo vigente, quanto ao uso e suas restri~5es, tais como, analise de localiza~ao,
atividades permitidas em ruas sem safda e demais restri~oes;
ocupa~ao

V- inexistencia de a~oes judicia is demolitorias;
VI - nao se tratar de edifica~ao privada em invasao de areas publicas;
VII - nao se tratar de edifica~oes situadas em faixas non aedificandi ao Iongo das faixas
de dominic publico das rodovias, estradas municipais, ferrovias, dutos, emissaries de esgoto, canais
de drenagem, corregos 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 Cartorio de Registro de
lm6veis;
IX - a area construfda total da edifica~ao privada nao ultrapasse o valor res ltante da
formula: AC s CAB x AT, sendo AC a area construida total, CAB o coeficiente de apr. veitamento
basico eAT a area de terrene;
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X - tenha sido efetuado o pagamento da Taxa de Regularidade da Edifica~ao
proporcional area construfda objeto do atestado, quando tratar-se de edifica~ao privada.

a

XI - nao se tratar de objeto de Outorga One rosa do Dire ito de Construir (OODC);
XII - nao se tratar de Polo Gerador de Trafego.
§12 Entende-se como area construfda ha mais de 6 (seis) anos, aquela que permanece
existente ao Iongo dos ultimos 6 anos.
§22 A atividade e a sua classifica~ao de uso, em funcionamento na edifica~ao ha mais
de 6 (seis) anos, poderao ser comprovadas atraves de outros documentos tais como alvara de
funcionamento, Cadastre Nacional de Pessoas Jurfdicas - CNPJ, ou demais documentos
comprobat6rios que ten ham fe publica.

Caso a constru~ao nao possua tributa~ao ha mais de 6 (seis) anos, porem haja
de sua existencia, area e uso, para a obten~ao do atestado de regularidade da
constru~ao, o interessado devera solicitar o cadastre e tributa~ao retroativo da area construfda e
apresentar o comprovante do pagamento retroativo do IPTU dos ultimos 5 (cinco) anos, alem dos
emolumentos descritos no incise X.
§32

comprova~ao

§42 A reserva de faixa non aedificandi, prevista no incise VII deste artigo podera ser

reduzida ou dispensada, desde que haja manifesta~ao favoravel por escrito do 6rgao competente ou
da concessiona ria responsavel.
§52 Fica vedada a emissao do Atestado de Regularidade da Constru~ao para os im6veis
objetos de anexa~ao, desdobro ou desmembramento nos ultimos 6 anos.

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.
§62

Art. 22 Todos os pedidos de Atestado de Regularidade da Constru~ao devem ser
subscritos pelo proprietario ou possuidor em conjunto com urn profissional habilitado com i nscri~a o
municipal ativa no municipio para o exerdcio da atividade.
Paragrafo unico. Os procedimentos administrativos referentes ao Atestado de
Regularidade da Constru~ao serao regulamentados por decreto.
Art. 32 Ficam alterados os arts. 196, 197 e 200 da Lei n. 2.252, de 21 de dezembro de
1979, que "lnstitui o C6digo Tributario do Municipio de Sao Jose dos Campos", passando a vigorar com

~

a seguinte reda,ao:
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"Art. 196. A constru~ao, amplia~ao, regulariza~ao, transforma~ao, reforma, retrofit e
e outras obras de qualquer natureza em im6veis, tais como abrigo desmontavel, toldo,
pergola e piscina, sao sujeitas a previa licen~a da Administra~ao Municipal e ao recolhimento da Taxa
de Licen~a de Execu~ao de Obras Particulares."
demoli~ao

"Art. 197. Os projetos ou pianos de loteamento, desmembramento, fechamento de
loteamento, desdobro e anexa~ao de terrene sao sujeitos previa licen~a da Administra~ao Municipal
e ao recolhimento da Taxa de Licen~a de Loteamento, Desmembramento, Fechamento, Desdobro ou

a

Anexa~ao."

"Art. 200. A Taxa de Licen~a de Execu~ao de Obras Particulares e devida somente nas
condi~oes elencadas neste artigo e tera o custo de R$ 2,00 (dois reais) o metro quadrado de area a ser
aprovada, exceto nos cases de edifica~oes com ate 500 m2 (quinhentos metros quadrados) de area a
ser aprovada, em que o valor sera de R$ 1,50 (urn real e cinquenta centavos) o metro quadrado da
area.
§12 A Taxa de Licen~a prevista no 'caput' deste artigo e devida tambem nos projetos de
obras particulares que forem classificados como Polo Gerador de Trafego - PGT, nos termos da
legisla~ao municipal, e apresentarem o Relat6rio de lmpacto no Trafego - RIT, sendo as taxas de
licen~a cumuladas, neste case.
§22 0 valor da taxa, no case descrito no paragrafo anterior, corresponde a uma vez o
valor da licen~a para execu~ao de respectiva obra.

Ficam isentos do recolhimento da Taxa de Licen~a de Execu~ao de Obras
Particulares os contribuintes que:
§32

tiverem no maximo 3 (tres) analises tecnicas com a respectiva em1ssao do
documento de 'Comunique-se' apresentando exigencias documentais ou de corre~oes no projeto;
1 -

II - requerem licen~a especffica para a reclassifica~ao da atividade ou reconstru~ao;
Ill- requererem licen~a para planta popular, nos termos da legisla~ao aplicavel;
IV- requererem licen~a especffica para a instala~ao de elevadores, plataformas, rampas
em edifica~oes existentes para adapta~ao aacessibilidade;
V - realizarem obras em im6veis de propriedade da Uniao, Estados, suas autarquias e
funda<;5es;
VI - realizarem a constru~ao de muro de arrimo ou muralhas de sustentas;ao, quando no
alinhamento da via publica, assim como de passeios quando do tipo aprovado pela Administra~ao
Municipal;
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VIII- construirem barracoes destinados a guarda de material de obras ja licenciadas.
§42 No caso de arquivamento de processo e abertura de novo processo administrative
no prazo de 1 (um) ano contado do arquivamento do processo anterior, serao computadas as analises
tecnicas ocorridas no processo anterior para fins da isen~ao prevista no paragrafo anterior.
§52 Para aplica~ao do disposto nos §§ 32 e 42, nao sera considerada no compute da
quantidade de analises realizadas, aquela que ocorrer em fun~ao de nova demanda solicitada pela
municipalidade.".
Art. 42 Ficam acrescidos os artigos 197-A, 197-B e 200-A
seguinte

a lei n. 2.252, de 1979, com a

reda~ao:

"Art. 197-A. A constru~ao regularmente existente, objeto de Atestado de Regularidade,
nos termos da legisla~ao aplicavel, esta sujeita a analise da Administra~ao Municipal quanto ao
atendimento dos requisites legais e ao recolhimento da Taxa de Regularidade da Edifica~ao.
Paragrafo (mico. 0 valor da Taxa prevista no 'caput' deste artigo sera de R$ 20,00 (vinte
rea is) o metro quadrado da area construida, independente do tipo de uso do im6vel."
"Art. 197-B. As taxas previstas nos arts. 196, 197 e 197-A serao lan~adas e arrecadadas
aplicando-se, quando cabiveis, as disposi~6es das Se~oes I a IX, do Capitulo I, do Titulo Ill deste C6digo.
"Art. 200-A. Taxa de licen~a de loteamento, Desmembramento, Fechamento,
Desdobro ou Anexa~ao e devida de acordo com a Tabela 11 da lei n. 2.252, de 1979.
Paragrafo unico. Ficam isentos do recolhimento da Taxa prevista no 'caput' deste artigo
os desdobros de im6veis com ate 1.000m2 (mil metros quadrados) localizados em Zona Mista Cinco ZMS." .
Art. 52 Fica alterada a Tabela 11 da Lei n. 2.252, de 1979, conforme Anexo Unico Valor das Taxas de licenc;a de loteamento, Desmembramento, Fechamento, Desdobro e Anexa~ao,
parte integrante desta lei Complementar.
Art. 62 Fica revogado o art. 201 da Lei n. 2.252, de 1979.
Art. 72 Esta Lei Complementar entra em vigor da seguinte forma:
I - os dispositivos relatives a Taxa de licen~a de Loteamento, Desmembramento,
Fechamento, Desdobro e Anexa~ao na data de sua publica~-0, com efeitos tributaries de acordo com
o inciso Ill do art. 150 da Constitui~ao Federal;
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II - os dispositivos referentes ao Atestado de Regularidade e as Taxas de Licen~a de
Execu~ao de Obras Particulares, inclusive as isen~5es, e os da Taxa de Regularidade da Edifica~ao
entram em vigor quando cumuladas as seguintes condi~5es:
a) vigencia da nova Lei que discipline o C6d igo de Edifica~5es do Municipio, que venha a
substituir a Lei Complementar n. 267, de 2003; e
b) obediencia ao incise Ill, do art. 150, da

Constitu i~ao

Federal.

sao Jose dos Campos, 17 de dr : K

Felicia Ramuth
Prefeito

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secret aria de Apoio Jurfdico, aos
dezessete dias do mes de dezembro do anode dois mil e vinte e um.

Everto~ueira

Departamento de Apoio Legislative
(Projeto de Lei Complementar n. 19/2021, de autoria do Poder Executive)
Mensagem n. 56/SAJ/DAL/2021
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ANEXO ÚNICO
Tabela 11 da Lei n. 2.252, de 1979:
Taxa de Licença de Loteamento, Desmembramento, Fechamento, Desdobro ou
Anexação
Taxa de Licença de Loteamento, Desmembramento, Fechamento, Desdobro ou
Anexação
Metragem

Valor

(área a ser aprovada)

Em R$

Até 100 mil m²
Loteamento

Desmembramento ou
desmembramento
vinculado a anexação

5.000,00

Acima de 100 mil m² até
250 mil m²

0,04 por m²

Acima de 250 mil m²

0,26 por m²

Até 250 mil m²-

0,04 por m²

Acima de 250 mil m²

0,10 por m²

Até 250 mil m²-

0,04 por m²

Acima de 250 mil m²

0,15 por m²

Fechamento
Desdobro ou Desdobro
vinculado à anexação

-

140,00

Anexação

-

140,00

