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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO 

 
 
CORREDOR   5  /  GENÉRICA 
 

O referido imóvel localiza-se em Zona Urbana do Município conforme artigo 124 (Mapa 01), dentro 

do perímetro de  Corredor 5 – CR 5 e Mapa n° 05  da Lei Complementar n° 428/10. 

 
O imóvel deverá possuir frente para a via pública oficial. No caso de desdobro de lotes, atender 

as disposições da Seção VIII do Capítulo II da LC 428/10; para o desmembramento atender a 

Seção VII do Capítulo II da LC 428/10 e em se tratando de vários lotes, esses deverão estar 

anexados, conforme as disposições da LC 428/10 – Seção IX – Capítulo II.  

 
O Corredor 5 é classificado como Corredor de Apoio Comercial e de Serviço, destinado a permitir 

a implantação de atividades de apoio às zonas de uso; constitui vias estruturais da Cidade, onde 

são admitidas as categorias de uso CS, CS1, CS2, CS4-1, AGI A, IA, IB e MCS, sendo vedado o uso 

residencial multifamiliar. 

 

1 De acordo com o Anexo 14 E da LC 428/10, são permitidas as seguintes atividades, devendo 

ser respeitadas as características de uso e ocupação dos lotes: 

ANEXO 14-E 

CORREDOR CINCO - CR5 

ATIVIDADES 

PERMITIDAS 

ÍNDICES MÁXIMOS ÍNDICES MÍNIMOS 

CA 

(*) 

TO 

(*) 

GABARITO 

(m) 

N° MÁX. 

PAV. 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE RECUOS MÍNIMOS (m) (**) 

ÁREA DO LOTE 

(m²) 

TESTADA 

(m) 

RECUO 

FRONTAL 

(***) 

RECUO 

LATERAL ATÉ 2° 

PAV. 

RECUO 

FUNDOS ATÉ 2° 

PAV. 

CS 

3,0 

 
0,65 

15,00 _ 250,00 10,00 5,00 

_ (2) 

1,50  (2) CS1 (3)/ CS2(3)/  I / 

AGI  A / I B (3) 1,50  (2) 

CS4-1(3) 

MCS _ 08  1.000,00 20,00 10,00 5,00  (1) 5,00  (1) 

(1) – acima do 2° pav. H/6 com mínimo de 5,00m. 
(2) – acima do 2° pav. : H/6 com mínimo de 3,00m. 

     (3) – Análise de Localização conforme artigos 171, 172, 176 e inciso IV do artigo 187 da LC 428/10. 

CS: Uso comercial, de serviço e institucional com nível de interferência urbano-ambiental desprezível (Art. 166) 

CS 1:Uso comercial, de serviço e institucional com nível de interferência urbano-ambiental baixo (Art. 166/ Anexo 15-A) 

CS 2: Uso comercial, de serviço e institucional com nível de interferência urbano-ambiental médio (Art. 166/ Anexo 15-B) 

CS 4-1: Uso comercial, de serviço e institucional gerador de ruído noturno (vide Anexo 15-D / Art. 173 e 174) 

MCS: Multicomercial de serviço e institucional  - Edifício Comercial e/ou de Serviço, compostos por unidades autônomas e 

com área construída computável - ACC > que 2.500,00m² (Art. 167) 

I / AGI A: industrial / agroindustrial sem risco ambiental (vide Anexos 16 A; B; C; D e E) 

I / AGI B: industrial / agroindustrial virtualmente sem risco ambiental (vide Anexos 16 A; B; C; D e E) 

(*) vide disposições dos artigos 223 a 226 da Lei Complementar nº 428/10 

(**) para imóveis com mais de uma frente, consultar o Anexo 17 da Lei Complementar nº 428/10 

(***) observância do recuo especial frontal, sem prejuízo do recuo urbanístico, nas vias relacionadas no Anexo 18  

conforme artigo 220 da Lei Complementar nº 428/10. 

 

CR 5: AVENIDA GUADALUPE 

AVENIDA ANDROMEDA (DESDE A RUA 

IGUAPE ATÉ A PRAÇA DAS BANDEIRAS) 
AVENIDA ITABAIANA 

AVENIDA ADONIAS DA SILVA  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

AVENIDA ANGELO BELMIRO PINTUS 

AVENIDA JOÃO RODOLFO CASTELLI (trecho entre a Estrada Glaudiston  P. de Oliveira 

até Estrada da Pernambucana) (exceto o trecho de ZUD – lado do Jd. Sta Luzia - art. 84 

da LC 498/13) 

RUA ANTÔNIO GALVÃO JÚNIOR AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK (exceto trecho CR6) * 

AVENIDA BENEDICTO ALBINO TOMAZ AVENIDA MARIA DE LOURDES M. ASSIS 

AVENIDA BENEDITO FRIGGI AVENIDA NOVE DE NOVEMBRO (Marginal da Av. Tancredo Neves) 

AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO  AVENIDA PEDRO FRIGGI 

ESTRADA DO CAPITINGAL  AVENIDA PERSEU (DA AVENIDA ANDRÔMEDA ATÉ A AVENIDA URUPÊS) 

AVENIDA CIDADE JARDIM (ENTRE A PRAÇA 

DAS BANDEIRAS E AVENIDA SALINAS) 
AVENIDA SEBASTIÃO GUALBERTO 

RUA JOÃO ADÃO 
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES (DA AVENIDA BENEDITO FRIGGI ATÉ A  

RUA 29 DE JUNHO) 

AVENIDA DOS ASTRONAUTAS (trecho Av. 

Marginal da Dutra até Av. Avião 

Bandeirante) 

AVENIDA URUPÊS 

 

*(TEXTO RETIRADO PELA ADIN N° 0244366-29.2012.8.26.0000) 

 

Observações: 

 Para os recuos do subsolo, deverão ser observadas as disposições do artigo 221 da Lei Complementar nº 428/10, em  

quaisquer uso e zona de uso,  

 Nas exigências relativas à frente e área mínima de lotes constantes do Anexo 14, poderá ser tolerada uma variação 

de até 5% (cinco por cento) para a construção ou instalação de atividades. Art. 212 – LC 428/10 

 Os imóveis com testada igual ou inferior a 7,00m (sete metros) poderão ser edificados junto as divisas 

laterais do lote para os usos R1 e CS, desde que os referidos usos sejam permitidos nas respectivas zonas 

e/ou corredores de uso. Em lotes com testada igual ou inferior a 9,00m (nove metros) as construções 

destinadas a categoria R1 e CS, em zonas de uso onde estes usos sejam permitidos, poderão ser 

edificados junto a uma das divisas lateral do lote (Artigo 218 – LC 428/10); 

 No caso de lotes com testada ou área inferiores ao mínimo estabelecido para a zona de uso e/ou corredor de uso, 

consultar as disposições do artigo 300 da LC 428/10 (uso menos restritivo) 

 

2 O respectiva corredor de uso deverá atender as seguintes características e restrições 

específicas da LC 428/10, em especial :  

Art. 154. As glebas ao longo dos Corredores de Uso CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, CR6 e CR8 obedecerão a 

testada mínima de 30,00m (trinta metros) e área mínima de 1.500,00m² (mil e quinhentos metros 

quadrados), na ocasião de sua ocupação. 

Art. 155. Quando forem anexados lotes pertencentes a zona e/ou corredor de uso distintos, para efeito 

do zoneamento serão considerados os parâmetros de uso e ocupação do solo da zona e/ou corredor 

de uso que apresentar menor incompatibilidade com a zona de uso residencial, ou seja, o zoneamento 

mais restritivo em relação ao uso residencial. 

Art. 156. As vias classificadas como Corredores atenderão aos parâmetros de uso e ocupação do solo 

relacionados nos Anexos 14-A, 14-B, 14-C, 14-D, 14-E, 14-F, 14-G e 14-H desta lei complementar. 

Art. 187. As atividades classificadas no Nível IA e IB deverão atender as seguintes disposições: 

III - fica proibido o uso de combustíveis sólidos, tais como lenha, carvão, dentre outros, para as 

atividades industriais e agroindustriais a que se refere o “caput” deste artigo, localizadas nas zonas de 

uso ZUC2, ZUC3, ZUC4, ZUC5, ZUC6, ZUC7, ZUC8, ZC1 e ZC2 e nos corredores de uso CR3, CR4, CR5 e 

CR6; 

Art. 301. As características de uso e ocupação do imóvel resultante de anexação com outro, que 

esteja localizado em zonas de uso distintas, obedecerá às características da zona de uso e/ou corredor 

de uso que apresentar menor incompatibilidade com a zona de uso residencial, ou seja, o zoneamento 

mais restritivo em relação ao uso residencial. 

§ 1º. Excetuam-se das disposições deste artigo os imóveis localizados no Corredor Cinco - CR5, desde 

que o uso seja admitido em ambas as zonas de uso e atenda ao disposto no inciso V do artigo 150 

desta lei complementar. 

§ 3º Após a definição do zoneamento pelo critério referido no “caput” deste artigo, se o imóvel estiver 

situado em via na qual a atividade a ser desenvolvida possa comprometer a fluidez e/ou segurança do 

sistema viário, caberá à Secretaria de Transportes indicar a via pela qual deverá ser realizado o acesso 

de veículos. 
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3 Os usos CS; CS 1; CS 2, CS4-1 e MCS devem atender as disposições da Seção II do Capítulo IV 

da LC 428/10 (artigos 166 a 179). Os usos CS1, CS2 e CS4 devem atender as medidas 

mitigadoras dos impactos urbano-ambiental negativos e/ou adversos dos Anexos 15-A a 15-E 

da LC 428/10 e estão sujeitos a análise de localização, conforme disposições dos artigos 171, 

172 e 176 da LC 428/10.  
 A implantação e funcionamento das atividades religiosas e templos de culto em geral com 

área de construção superior a 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados), academia de 
ginástica, bar noturno, choperia sem música, “buffet” infantil, casa de jogos, clubes esportivos e 

recreativos, rinque de patinação, boliche, escola de futebol e/ou aluguel de quadra esportiva, 

classificadas na categoria de uso CS1, estão sujeitas à análise de localização conforme 

disposições do Artigo 171 da LC 428/10; 

 As atividades enquadradas na categoria de uso CS2, conforme Anexo 15-B, quando situadas 

em corredores de uso, ficam dispensadas da análise de localização, entretanto, não poderão 

possuir confinantes laterais classificados como residencial multifamiliar vertical; 

 As atividades classificadas nas categorias de uso CS4-1 e CS4-2 deverão possuir 100% (cem por 

cento) dos lotes confinantes laterais, de fundos e defrontantes de usos não residenciais. 

 

4 O Uso MCS, categoria de uso caracterizada como Edifício Comercial e/ou de Serviço, 

compostos por unidades autônomas e com área construída computável - ACC - maior que 

2.500,00m², deve atender as disposições do artigo 167 da LC 428. Somente será admitida na 

categoria MCS o uso permitido na respectiva zona e/ou corredor de uso. 

 

5 A atividade de posto e sistema retalhista de combustível deve atender as disposições da 

Seção III do Capítulo IV da LC 428/10 (artigos 180 a 181). 

 

6 As atividades industriais/ agroindustriais e outras fontes de poluição devem atender a Seção IV 

do Capítulo IV da LC 428/10 (artigos 182 a 192). Atentar que as atividades de risco e/ou de 

impacto ambiental devem atender aos artigos 193 a 199 da LC 428/10. O uso I / AGI B está 

sujeito a análise de localização, conforme disposições do artigo 187 – inciso IV da LC 428/10 

(no caso de corredores de uso não poderão possuir confinantes laterais classificados como 

residencial multifamiliar vertical). 

 

7 Quanto ao uso e ocupação do solo: 
Art. 210. Qualquer construção ou edificação, inclusive sua reforma ou ampliação, só poderá ser 

realizada e aprovada desde que respeitadas as exigências de uso e ocupação do solo da zona de 

uso de localização do imóvel. 

§ 1º As vias caracterizadas como corredor de uso, obedecerão em seus trechos que integram a 

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, as características e restrições próprias para esta zona de uso. 

§ 2º No caso de imóveis lindeiros a dois corredores ou lindeiros a zona e/ou corredor de uso 

diferentes, poderá o interessado optar pelo uso e respectivas restrições da zona de uso ou corredor 

de uso, desde que os acessos sejam feitos através da zona ou corredor de uso escolhido. 

§ 3º No caso de imóveis lindeiros ao corredor de uso, em seus trechos que integram zonas industriais 

ZI, ZUPI, ZUD e ZQA caberá a Secretaria de Planejamento Urbano, após análise urbanística, indicar 

os parâmetros de uso e ocupação do solo da zona ou corredor de uso que deverá ser observado. 

Art. 211. Nos casos de vias em “cul de sac” ou “rua sem saída”, ou seja, aquelas vias com um único 

acesso de entrada e saída de veículos serão admitidas as atividades a seguir relacionadas desde 

que permitidas no respectivo corredor de uso: Residencial unifamiliar - R1 - Residencial Multifamiliar 

Horizontal - RH1 - e o Uso Comercial, de serviço e institucional com nível de interferência urbano-

ambiental desprezível - CS -, com área construída computável máxima de 250,00m² (duzentos e 

cinquenta metros quadrados), com gabarito máximo de altura de 8,70m (oito metros e setenta 

centímetros). No caso de lotes em esquina, quando se tratar de confluência de vias, uma em “cul 

de sac” e outra não, serão admitidas as atividades previstas nas respectivas zonas de uso, porém, a 

definição dos acessos, quando necessário, será analisado pelo órgão municipal de sistema viário e 

de transportes públicos. 

 

8 Deverão ser atendidas as disposições dos recuos, da Seção III, do Capítulo V da LC 428/10 

(artigos 214 a 222). 

 



 

Esta Consulta Prévia é gratuita, trata-se de instrumento meramente informativo, e não substitui quaisquer Alvarás e/ou 

licenças. 

4 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

9 Nas disposições de gabarito de altura máxima deverão ser respeitados os artigos 227 ao 231 

da Lei Complementar nº 428/10. 
 As propriedades localizadas na Zona de Proteção do Aeródromo de São José dos Campos 

devem atender os gabaritos de altura máximo e demais restrições dispostas pela seguinte 

legislação e posteriores alterações: 
I - Portaria nº 302/GM4, de 29 de março de 1977, do Ministério da Aeronáutica, que dispõe sobre o Plano 

da Zona de Proteção do Aeródromo de São José dos Campos, no Estado de São Paulo; 

II - Portaria nº 256/GC5/11, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as restrições relativas às 

implantações que possam afetar adversamente a segurança e a regularidade das operações aéreas e 

o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - norma RAC 161 - que trata sobre a aplicação das curvas de 

ruído e sua compatibilização com o uso do solo no entorno à infraestrutura aeroportuária, ou outras 

normas que venham a substituí-las. 

 Deverão ser atendidas as disposições dos Decretos Municipais nos 9.399, de 16 de janeiro de 

1998 e 9.402, de 16 de janeiro de 1998. 

 Os terrenos situados nas Curvas de Ruído 1 e 2, instituídas pelo Plano Específico de Zoneamento 

de Ruído, aprovado pela Portaria Federal nº 629/GM5, de 2 de maio de 1984, do Ministério da 

Aeronáutica, atenderão às restrições de uso estabelecidas no Regulamento Brasileiro de 

Aviação Civil norma RBAC-161, ou outro diploma legal que vier a substituí-lo; 

 As edificações com gabarito de altura menor ou igual a nove metros dentro da Faixa de Pista 

das Áreas de Aproximação Noroeste e Sudeste e das Áreas de Transição I e II, conforme Plano 

Específico de São José dos Campos (Portaria nº 302/GM4, de 29 de março de 1977), e as áreas 

pertencentes ao Plano Específico, exceto as atividades classificadas como „Implantação de 

Natureza Perigosa‟ definidas pela Resolução do CONAMA nº 04/95, ficam dispensadas da 

autorização do 4º COMAR, desde que o projeto obedeça ao disposto no inciso II do artigo 148 

da Lei Complementar nº 428/10 e que o proprietário do imóvel e o profissional responsável pela 

obra declarem sob sua inteira responsabilidade que o licenciamento das obras, instalações ou 

qualquer outro tipo de implantações, respeita as restrições impostas pela legislação vigente. 

 

10 Deverão ser atendidas as disposições da LC 428/10 (artigos 245 a 259), que tratam das vagas 

para estacionamento, acessos, carga e descarga, embarque e desembarque e PGTs – Pólos 

Geradores de Tráfego, em especial: 
 Considera-se Polo Gerador de Tráfego - PGT a edificação que, pela concentração da oferta de 

bens ou serviços, gere grande fluxo de população, com substancial interferência no tráfego do 

entorno, necessitando de grandes espaços para estacionamento, carga e descarga, ou 

movimentação de embarque e desembarque. 

 A proporção das vagas para estacionamento de automóveis, motocicletas e bicicletas para as 

atividades e usos urbanos não enquadrados como Polos Geradores de Tráfego - PGT, em função 

de suas características, está estabelecida no Anexo 21 da Lei Complementar nº 428/10 alterado 

pela Lei Complementar nº 498/13, e quando enquadradas como Polos Geradores de Tráfego – 

PGTs, está estabelecida no Anexo 22 da Lei Complementar nº 428/10 (alterado pela Lei 

Complementar nº 498/13). Caso a atividade pretendida não esteja especificada nos referidos 

Anexos, poderá ser adotado o parâmetro por similaridade de uso.  Atender vagas especiais (idosos 

e portadores de deficiência ou com dificuldade de locomoção), conforme os artigos 248 e 249 da 

Lei Complementar nº 428/10. 

 Atender ao Anexo 18 da Lei Complementar nº 428/10 quanto ao recuo frontal especial das vias que 

especifica.  

 Conforme o artigo 246 da Lei Complementar nº 428/10, alterada pela Lei Complementar nº 498/13 

as atividades classificadas na categoria de uso CS, onde permitidas, que não se enquadram como 

Polo Gerador de Tráfego - PGT -, que tiverem Área Construída Computável - ACC - menor que 

100,00m² (cem metros quadrados) e que se tratem de única unidade ficam dispensadas das 

exigências de vagas de estacionamento, excluídas as atividades de ensino em geral. As atividades 

classificadas na categoria de uso CS, onde permitidas, que não se enquadram como PGT, quando 

não estiverem listadas no Anexo 21 desta Lei Complementar e que não puderam ser relacionadas 

por similaridade de uso e que possuírem ACC maior que 100,00m² (cem metros quadrados) devem 

atender, no mínimo uma vaga de estacionamento para cada 70,00m² (setenta metros quadrados) 

de área construída. 

 Os empreendimentos ou atividades classificados como PGT estão sujeitas as diretrizes viárias 

específicas, que serão emitidas pela Secretaria de Transportes. 
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 Deverá atender à Lei Complementar nº 306/06, de 17 de novembro de 2006, quanto à 

Macroestrutura Viária e Sistema Cicloviário do Município que atingirá a área objeto, devendo ser 

executado às expensas do empreendedor. 

 De acordo com os artigos 12 e 305 da Lei Complementar nº 428/10, a partir das faixas de domínio 

público das rodovias, estradas municipais, ferrovias, dutos e faixas de alta tensão será obrigatória a 

reserva de faixa “non aedificandi” de, no mínimo, 15,00m (quinze metros) de cada lado. 

 A construção, revestimento e rampas na calçada deverão atender as exigências da Lei n° 8077/10. 

 No caso de atividades de ENSINO, onde permitidas, atender as disposições do artigo 169 da Lei 

Complementar nº 428/10, alterada pela Lei Complementar nº 498/13. 

 

11 Deverão ser atendidas as disposições da LC 428/10 (artigos 232 a 241) que tratam da 

macrodrenagem e drenagem urbana, em especial: 

 A aprovação de edificações em lotes ou glebas com área igual ou superior a 2.000,00m² (dois 

mil metros quadrados), independentemente da zona de uso em que se situem, está sujeita a 

análise e diretrizes específicas dos órgãos municipais de macrodrenagem e de drenagem 

urbana, antes da concessão do alvará de construção, conforme artigo 233 . 

 Nos imóveis em que forem executadas obras de terraplanagem ou edificação, que resultem 

em alterações das características de infiltração das águas pluviais no solo, será obrigatória a 

execução de obras (de retenção, detenção e retardo do escoamento superficial das águas 

pluviais) para compensar a capacidade de recarga dos aquíferos subterrâneos, de acordo 

com as diretrizes específicas a serem emitidas pelo órgão municipal de Macrodrenagem.   

 Os empreendimentos em terrenos superiores a 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), 

independente da zona de uso em que se situe, deverão respeitar taxa de permeabilidade do 

solo de no mínimo 15% (quinze por cento) e demais disposições do artigo 236. 

 O dimensionamento dos Reservatórios de Detenção ou Retenção deverão atender aos 

dispositivos da Subseção II do Capítulo V da LC 428/10. 

 Na aprovação e/ou implantação de empreendimentos e/ou atividades deverão ser 

observadas as restrições da Zona de Domínio de Curso D‟Água - ZDCA e as Áreas de Controle 

de Impermeabilização - ACI, definidas nos incisos II e III do artigo 66 da Lei Complementar 

Municipal nº 306, de 17 de novembro de 2006, conforme o artigo 240 da LC 428/10. 

 

12 Toda movimentação de terra e terraplenagem deverão atender as disposições da Seção VII 

da LC 428/10. 

 No caso da área já ter sido objeto de aterro, apresentar antes da aprovação do Alvará de 

Construção junto a Divisão de Projetos Particulares da Secretaria de Planejamento Urbano: 

- a(s) licença(s) ambiental(is) expedida(s) pelo Órgão Estadual competente/CETESB, nos termos 

da Resolução da Secretaria Estadual do Meio Ambiente SMA 56, de 10/06/2010; 

- atestado técnico, devidamente assinado por empresa habilitada de que a área não foi 

aterrada com material nocivo, com a respectiva cópia autenticada da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, devidamente assinada e com recolhimento taxa. Este laudo 

técnico deve informar ainda a existência de restrição ou não quanto a construção de subsolo 

no local e obras de fundação, atestando que a área pode ser utilizada para atividade urbana 

de caráter permanente. 

13 Deverão ser atendidas as legislações ambientais vigentes que incide sobre o imóvel, em 

especial: 

 No caso de existência de nascentes (olhos d´água) e demais corpos d’ água (rios; 

córregos; lagos; lagoas etc), topo de morros etc, no imóvel ou nos imóveis vizinhos, deverão 

ser observadas as disposições da legislação vigente que trata das áreas de preservação 

permanente – APPs; sendo que o interessado deverá indicá-las em planta baixa, no projeto 

de Alvará de Construção e na solicitação de Inscrição Municipal do estabelecimento. 

Ressalta-se que a supressão e/ou intervenção na vegetação localizada em APP, sujeita ao 

regime do Código Florestal, depende de prévia autorização do órgão estadual 

competente – Agência Ambiental da CETESB, órgão ligado a Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo.  

 A supressão de vegetação de porte arbóreo, não caracterizada em APP, localizada dentro 

dos limites da propriedade deverá ter prévia análise da SEMEA – Secretaria Municipal de 
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Meio Ambiente – SEMEA, nos termos da Lei nº 5.097, de 12 de setembro de 1.997 e suas 

posteriores alterações (Lei nº 5.195/98; Lei nº 6.551/04 e N° 8.654/12), que estabelece 

definições e normas sobre a vegetação de porte arbóreo no Município de São José dos 

Campos.  

 Qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativa depende de 

autorização, seja qual for o tipo da vegetação (cerrado, mata atlântica, e outras) e o 

estágio de desenvolvimento (inicial, médio, avançado ou clímax).  

 Observar as disposições da Resolução SMA 31, de 19 de maio de 2.009 (em especial os 

artigos 3° e 6°) que dispõe sobre os procedimentos para a análise da supressão da 

vegetação nativa para o parcelamento do solo e qualquer edificação em área urbana. 

Exigência da manutenção das características naturais de permeabilidade do solo, no 

mínimo de 20% para os novos parcelamentos e empreendimentos habitacionais. 

 Atender as legislações que dispõem sobre as APAS – Áreas de Proteção Ambiental, tais 

como: 
-Lei Compl. n° 306, de 17 de novembro de 2.006: Plano Diretor do Município de São José dos Campos, 

que instiui a APA I (Serra da Mantiqueira); APA II (Rio do Peixe); APA III (Jambeiro) e APA IV (Rio 

Paraíba e Rio Jaguari); 

-Lei Est. n° 11.262, de 08 de novembro de 2.002: APA do trecho da Serra da Mantiqueira; parte do 

Banhado, correspondente a concha; a várzea do Limoeiro e parte da Bacia do Jaguari; 

-Decreto Fed. 87.561, de 13 de setembro de 1.982: APA dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul; 

- Resolução CONAMA 10, de 14 de dezembro de 1.988: critérios para as APAs. 

 Atender as disposições da LC 423/10 que dispõe sobre a obrigatoriedade de aprovação 

prévia da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para a execução de qualquer 

obra em APPs e várzeas. 

 

14 Outras disposições relevantes: 

 Os terrenos com declividade igual ou superior a 40% (quarenta por cento) não poderão ser 

edificados.  

 A execução de edificação no Município só poderá ser iniciada após a obtenção de Alvará de 

Construção fornecido pelo Poder Executivo, com integral cumprimento dos parâmetros e 

limitações urbanísticas de uso e ocupação estabelecidos nesta e em outras leis pertinentes, 

inclusive as disposições contidas da Lei Complementar nº 261/03. 

 Somente é admitido parcelamento do solo de áreas superiores a 100.000,00m² (cem mil metros 

quadrados), desde que seja feito sob a forma de loteamento, ficando, contudo, autorizado o 

desmembramento de glebas com área igual ou superior a 200.000,00m² (duzentos mil metros 

quadrados), desde que os lotes resultantes deste desmembramento tenham área igual ou 

superior a 100.000,00m² (cem mil metros quadrados). As áreas localizadas em ZI, ZUPI e ZUD 

podem ser desmembradas independentemente da condição estipulada. Por ocasião dos 

pedidos de desmembramento, sempre que comprovada a necessidade de abertura de via 

em gleba com área inferior a 100.000,00m² (cem mil metros quadrados), estas deverão ser 

objeto de loteamento.  

 A elaboração de projeto de desmembramento com área superior a 5.000,00m² (cinco mil 

metros quadrados) será precedida de fixação de diretrizes pela Prefeitura Municipal, a pedido 

do interessado. O pedido de diretrizes poderá ser dispensado, nos processos de 

desmembramento para fins de adequação de área, para posterior aprovação de loteamento 

que deverá estar em tramitação na Secretaria de Planejamento Urbano (art. 102). 

 No desmembramento com área igual ou superior a 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados), 

deverão ser doados, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total da gleba para uso público 

institucional, conforme disposições do artigo 103. 

 As áreas particulares ou públicas contíguas aos viadutos e/ou inseridas em suas alças deverão 

atender as restrições à sua ocupação, relacionadas nos incisos abaixo: 
I - as áreas contíguas aos viadutos deverão respeitar um recuo mínimo de 20,00m (vinte metros) em 

relação a sua face confrontante. 

II - as áreas inseridas nas alças dos viadutos deverão respeitar recuo mínimo de 50,00m (cinqüenta 

metros) em relação à face confrontante do viaduto e 20,00m (vinte metros) em relação às vias 

circundantes. 
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III - as edificações situadas nas áreas relacionadas no “caput” deste artigo não poderão absorver o uso 

residencial devendo manter gabarito de altura máximo de 8,70 (oito metros e setenta), exceto nas zonas 

de uso ZQA e ZUE. 

 

15 Consultar os imóveis sujeitos ao direito de preempção relacionados nos Anexos 25-A a 25-K da 

LC 428/10 (Artigo 267). 

 

16 O uso desconforme será respeitado, a título precário, desde que atendidas as disposições do 

artigo 298 da LC 428/10. 

 

17 Os empreendimentos elencados no artigo 272 da LC 428/10 estão sujeitos a apresentação do 

EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, antes da concessão do Alvará de Construção. 

 

 

Por ocasião Por ocasião do Alvará de Construção e/ou concessão de Inscrição Municipal, a 

implantação da atividade / empreendimento no respectivo local, quando necessário será objeto 

de análise específica das áreas de sistema viário / transportes públicos; meio ambiente e 

macrodrenagem / drenagem urbana, pelos órgãos competentes. 

 

 

 

A construção e/ou instalação de qualquer atividade na respectiva zona de uso e/ou corredor de 

uso deverá atender a todas as disposições dos seguintes diplomas legais: Lei Complementar N° 

428/10 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo), e posteriores alterações; Lei 

Complementar N° 306/06 (Plano Diretor do Mun. de São José dos Campos); Lei Complementar N° 

267/03 (Código de Edificações) e legislação ambiental vigente, em especial a Lei Municipal N° 

5.097/97 (alterada pelas Leis Municipais N° 5.195/98; N° 6.551/04 e N° 8.654/12, que estabelecem 

definições e normas para a vegetação de porte arbóreo e o Código Florestal e suas posteriores 

alterações e Lei Complementar N° 423/10. 

 

 

Esta Consulta poderá sofrer modificação no caso de alteração da legislação vigente. 

 

ATENÇÃO: A consulta prévia de zoneamento não serve como documento hábil para locação ou 

compra do imóvel para instalação de atividade. 

 

A  Lei Complementar nª 428, de 09 de agosto de 2.010 (texto, anexos e mapas), bem com as suas 

alterações, encontram-se para consulta no site da Prefeitura Municipal: www.sjc.sp.gov.br  

 

http://www.sjc.sp.gov.br/

