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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO 
 

ZEA / GENÉRICA 

 

O referido imóvel localiza-se em Zona Urbana do Município, dentro do perímetro da Zona Especial 

Aeroportuária - ZEA, conforme Mapas n°s 01 e 04 da Lei Complementar n° 428/10. 

 

1 De acordo com o artigo 127 – inciso XXI da Lei Complementar nº 428/10: 

 Zona Especial Aeroportuária - ZEA: constitui-se da área do Departamento de Ciência e 

Tecnologia Aeroespacial do Ministério da Aeronáutica e destina-se a abrigar o aeroporto e o 

desenvolvimento de atividades científicas e de pesquisas tecnológicas aeroespaciais, bem 

como outras atividades urbanas compatíveis; 

 

2 De acordo com o artigo 148 da Lei Complementar nº 428/10, são características específicas 

da Zona Especial Aeroportuária - ZEA: 

 I - na ZEA, o desenvolvimento de qualquer atividade fica sujeito à análise específica da 

Secretaria de Planejamento Urbano; 

  II - 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; 

  III - 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 deste artigo 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. 

 

3 Deverão ser atendidas as disposições da Lei Complementar nº 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 Lei Complementar nº 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 Lei Complementar nº 428/10. 
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4. Toda movimentação de terra e terraplenagem deverão atender as disposições da Seção 

VII da Lei Complementar nº 428/10 (artigos 241 a 244). 

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. 

 

5 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 

 

6 Os empreendimentos elencados no artigo 272 da Lei Complementar nº 428/10 estão 

sujeitos a apresentação do EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, antes da concessão do 

Alvará de Construção. 

 

7 Deverão ser atendidas as legislações ambientais vigentes que incidem 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 Secretaria 

Municipal de 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) do órgão ambiental 

competente. 

 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 Complementar 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 Estadual 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; 
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-Decreto Federal nº 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 Lei Complementar nº 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. 

 

8  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. 

 

 

 

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

atividade / empreendimento no local, quando necessário, será objeto de análise específica pelos 

órgãos competentes das áreas de sistema viário / transportes públicos; meio ambiente e 

macrodrenagem / drenagem urbana. 

 

 
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 Município 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.  
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