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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

 
 

 
SAIBA QUAIS OS USOS QUE ESTÃO SUJEITOS A ANÁLISE DE LOCALIZAÇÃO, 
ATRAVÉS DA LC 428/10: 
 
 

ANÁLISE DE LOCALIZAÇÃO 

ATIVIDADE E/OU CATEGORIA 

DE USO 

Análise  

CS1 das seguintes atividades e/ou 

similares: 

Art. 171 alterado pela LC 498/13: 

 

academia de ginástica  

Deverão possuir os lotes confinantes laterais de uso não residencial 

 

(*) art. 171 - § 1° dispensada a análise de localização quando  o imóvel 

possuir recuos laterais mínimos de 3,00m 

 

Dispensa: ativ. religiosas e assistenciais em corredor de uso e/ou nas 

seguintes zonas de usos ZC1, ZUD, ZI e ZUPI. 

 

 

aluguel de quadra esportiva  

bar noturno 

boliche 

“buffet” infantil 

casa de jogos 

choperia sem música 

clubes esportivo e recreativo 

Entidades assistenciais sem fins 

lucrativos (*) 

escola de futebol 

rinque de patinação 

templo e local de culto em geral, 

com AC > 150m² (*) 

 

 

CS2 

Art. 172 

Deverão possuir os lotes confinantes laterais com usos não-residenciais 

Dispensa: quando a atividade ocorrer em corredor de uso e/ou nas 

seguintes zonas de usos ZC1, ZUD, ZI e ZUPI. No caso de corredor de uso 

não poderão possuir confinantes laterais classificados como residencial 

multifamiliar vertical 

CS4-1  e  CS4-2 Art. 176 

Deverão possuir 100% dos lotes confinantes laterais, de fundos e 

defrontantes de usos não residenciais. 

Dispensa (alterada pela LC 498/13): quando a atividade ocorrer nas zonas 

de usos ZC1, ZUD, ZI e ZUPI. 

 

 

IB / AGI B 

Art. 187 – inciso IV 

Deverão possuir os lotes confinantes laterais com usos não-residenciais 

Dispensa: quando a atividade ocorrer em corredor de uso e/ou nas 

seguintes zonas de usos ZUD, ZI e ZUPI e na Macrozona Rural. No caso de 

corredor de uso não poderão possuir confinantes laterais classificados 

como residencial multifamiliar vertical 

Os espaços, estabelecimentos ou 

instalações destinadas à 

educação, saúde, assistência 

social, serviços próprios da 

administração pública e seus 

congêneres, cuja natureza 

implique em grande concentração 

de pessoas ou veículos, padrões 

viários especiais ou questões de 

segurança pública 

 

 

 

 

Art. 304 – Análise de  localização de acordo com a sua classificação 

 

Para efeito da análise de localização citada nos artigos 171, 172, 176, 187 e no Anexo 12 da LC 428 /10, consideram-se: 

I - lotes confinantes laterais: todos os lotes que possuem pelo menos uma face em comum com a lateral do lote, objeto 

de análise; 

II - lotes confinantes fundos: todos os lotes que possuem pelo menos uma face em comum com os fundos do lote, objeto 

de análise; 

III - lotes defrontantes: todos os lotes situados na face da quadra oposta ao lote, objeto de análise, cujas testadas inteiras 

ou parciais estejam defronte a estes lotes e seus confinantes. 

IV - são considerados os usos constatados “in loco”; 

V - equiparam-se ao uso residencial as atividades de: hospital, maternidade, pronto socorro, sanatório, asilo, orfanato, 

atividades de educação infantil e ensino fundamental e médio, berçário e usos mistos com o uso residencial; 

VI - os lotes e glebas vagos são considerados de uso não residencial; 

VII - nos lotes localizados em esquinas, a via pública secundária é considerada, como confinante lateral de uso não 

residencial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

Observação: Para a análise de localização deverá ser respeitado o Anexo 24 da LC  428 /10. 

  
 

 

 

 

 

 

ANEXO 24 – LC 428/10 
Análise de Localização 
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