P' ·o ·rAOOIA) NO JORNAL
Prefeitura de Sao Jose dos Cam pos
- Estado de Sao Paulo -
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LEI COMPLEMENTAR N. 631, DE 3 DE ABRIL DE 2020.

Disciplina a exigencia do Estudo de lmpacto de
Vizinhanc;:a - EIV, no ambito do Municipio de Sao
Jose dos Campos, e da outras providencias.

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

conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organ ica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber que
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promu lga a seguinte Lei Complementar:
CAPITULO I
DAS DISPOSic,;:OES GERAIS
Art. 1Q 0 Estudo de lmpacto de Vizinhanc;:a - EIV - tem por objetivo permitir que a
implantac;:ao de empreendimentos ou atividades geradoras de impactos garanta a qualidade de vida da
populac;:ao residente na area e em suas proximidades, conforme preconiza a Lei Federal n. 10.257, de 10
de julho de 2001- Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado de Sao Jose dos
Campos, institufdo pela Lei Complementar n. 612, de 30 de novembro de 2018.
Paragrafo unico. 0 EIV e o conjunto dos estudos e informac;:5es tecnicas relativas a
identificac;:ao, ava liac;:ao, prevenc;:ao, m itigac;:ao, compensac;:ao e potencial izac;:ao dos impactos na
vizinhanc;:a de um empreendimento ou atividade.
Art. 2Q 0 EIV deve subsidiar o planejamento, o controle urbane e a decisao do Poder
Publico para a aprovac;:ao de projeto da ed if icac;:ao e de licenciamento da atividade .
Art. 3Q Os emp reendimentos e atividades que dependam de EIV para obte r as
aprovac;:oes de projetos e de licenciamentos ficam definidos no Anexo I, parte integrante desta Lei
Complementar, e a sua exigencia nao dispensa o atendimento da legislac;:ao municipal, estadual e
federal aplicavel.
§ 1Q Atividades nao listadas no Anexo I poderao ser objeto de EIV mediante similaridade
com aquelas listadas.
§ 2Q Poderc3 ser dispensada a apresentac;:ao de complementac;:ao do EIV quando na
modificac;:ao do projeto:

I - nao houver acrescimo maier que 10% (dez por cento) na unidade que referencia o
porte, conforme Anexo I desta Lei Complementar, em relac;:ao ao ultimo EIV aprovado para o
empreendimento ou atividade;
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II - houver acrescimo de area construfda para adequa~ao das areas tecnicas de uso
comum do empreendimento, como casa de maquinas, de for~a, medidores, abrigos de gas, "shafts"
(dutos tecnicos), ou similares;
Ill - nao houver altera~ao na quantidade de vagas maier que 5% (cinco por cento) em
rela~ao ao ultimo EIV aprovado para o empreendimento ou atividade;
IV - nao houver altera~ao no acesso em rela~ao ao ultimo EIV aprovado para o
empreendimento ou atividade.
Art. 42 Quando dois ou mais EIVs em analise possufrem areas de influencia em comum,
as analises pelo Poder Publico deverao levar em considera~ao todos os aspectos relatives aos
respectivos processes de EIV abertos de forma cumulativa.
Art. 52 Para efeito desta Lei Complementar, ficam adotadas as seguintes

defi ni~oes:

I -Area de lnfluencia lmediata: area que compreende os im6veis confrontantes laterais,
frontais e de fundos;
II - Area de lnfluencia Direta Primaria: area compreendida no raio de SOOm (quinhentos
metros) das divisas do im6vel;
Ill - Area de lnfluencia Direta Secundaria: area compreendida no raio de no mfnimo
l,Skm (um vfrgula cinco quilometros) das divisas do im6vel;
IV - Area Construfda Total - ACT: somat6ria de todas as areas construfdas do
empreendimento;
V - Area Construfda Computavel - ACC: defini~ao dada pelo art. 74 da Lei Complementar
n. 612, de 2018;
VI - Area de Terrene - AT: area do im6vel descrita em matrfcula ou ap6s ser objeto de
desdobro, desmembramento ou anexa~ao;
VII - Diretriz de lmplanta~ao - Dl: documento elaborado pelo Comite de Analise de
lmpacto de Vizinhan~a- COAIV- com as medidas necessarias para a execu~ao da obra;
VIII - lmpacto de Vizinhan~a: impacto gerado, positive ou
empreendimento ou atividade proposto, em suas respectivas areas de influencia;
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IX- Medidas Preventivas:

a~oes

e providencias que antecipam os impactos;

X - Medidas Mitigadoras:

a~oes

e providencias programadas para neutralizar, superar ou
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XI - Medidas Compensatorias: a~oes e providencias programadas para compensar os
impactos negatives decorrentes da implanta~ao do empreendimento que nao puderem ser prevenidos
ou mitigados;
XII - Medidas Potencializadoras: a~oes e providencias com o objetivo de fomentar e
fortalecer os possiveis impactos positives;
XIII - Termo de Referenda - TR: documento instrutivo para direcionar a elabora~ao do
Estudo de lmpacto de Vizinhan~a- EIV.
CAPITULO II
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHAN(,;A- EIV
Art. 6Q 0 EIV devera contemplar os efeitos positives e negatives do empreendimento ou
da atividade incidentes na qualidade de vida da popula~ao residente ou usuaria das areas de influencia,
bem como a especifica~ao das providencias necessarias para prevenir, mitigar ou compensar seus
efeitos negatives ou potencializar seus positives.
Art.

]Q

0 EIV devera ser elaborado a partir do Termo de Referencia a ser regulamentado

por decreto.
Art. 8Q Os empreendimentos ou atividades sujeitos ao EIV serao avaliados em
decorrencia de seus usos, portes e impactos, nas fases de projeto, constru~ao e opera~ao.

a

Art. 9Q 0 EIV devera ser apresentado de forma objetiva e adequada sua compreensao,
com as informa~oes traduzidas em linguagem acessivel, ilustradas por mapas, cartas, quadros, graficos
e demais tecnicas de comunica~ao visual, de modo que se possa apurar os impactos positives e
negatives do empreendimento.
Art. 10. No caso da impossibilidade de cumprimento dos requisites da Diretriz de
lmplanta~ao, independentemente do cumprimento das normas de uso e ocupa~ao do solo, fica vedada
a instala~ao da atividade e aprova~ao do projeto.
CAPfTULO Ill
DO GRUPO DE ANALISE DE ESTUDO DE IMP ACTO DE VIZINHAN(,;A- GAEIV
Art. 11. Fica criado o Grupo de Analise de Estudo de lmpacto de Vizinhanc;a - GAEIV, a
ser nomeado por Portaria, que sera responsavel por analisar o EIV de forma conjunta e de propor as
medidas necessarias para preven~ao, mitiga~ao, compensa~ao ou potencializa~ao dos impactos que
serao gerados com a implantac;ao do empreendimento ou atividade.
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Paragrafo unico. A composi~ao do GAEIV sera regulamentada por decreto.
Se~ao

1

Do Comite de Analise de lmpacto de Vizinhan~a- COAIV

Art. 12. Fica criado o Comite de Analise de lmpacto de Vizinhan~a - COAIV, a ser
nomeado pelo Chefe do Poder Executive Municipal, que sera responsavel por analisar, incluir, retirar ou
alterar, a partir do listado pelo GAEIV, as medidas que deverao ser adotadas pelo requerente para a
conclusao do EIV.
§ 1Q A composi~ao do COAIV sera regulamentada por decreto.
§ 2Q As medidas, a que se refere o " caput" deste artigo, serao listadas por meio de
Diretriz de lmplanta~ao, que sera enviada ao requerente.

§ 3Q 0 Comite de Ana lise de lmpacto de Vizinhan~a - COAIV podera solicita r a
das informa~oes contidas no Estudo de lmpacto de Vizinhan~a - EIV, por meio da
apresenta~ao de novas estudos, documentos, pe~as graticas ou outros que se fa~am necessaries, desde
que devidamente justificados.
complementa~ao

§ 4Q Caso o requerente do im6vel se recuse a anuir as medidas listadas na Diretriz de
o pedido de aprova~ao do EIV sera indeferido e o processo administrative arqu ivado,
estendendo seus efeitos para o processo de aprova~ao de projeto ou licenciamento de atividade.
lmplanta~ao,

CAPITULO IV
DO PROCESSO DE ANALISE E APROVAc;AO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANc;A - EIV
Art. 13. 0 procedimento de abertura do processo de Estudo de lmpacto de Vizin han~a EIV sera regulamentado por decreto.
Art. 14. 0 Estudo de lmpacto de Vizinhan~a- EIV e a Diretriz de lmpla nta~ao deverao ser
disponibilizados no site da Prefeitura de Sao Jose dos Campos e serao objetos de publicidade e de
consulta publica pelo periodo de quinze dias.

a

§ 1Q 0 requerente devera dar publicidade disponib i liza~ao dos documentos que trata 0
"caput" deste artigo em no mfnimo dais canais de comunica~ao, sendo pelo menos urn deles destinado
diretamente a popular;ao das areas de influencia do empreendimento.
§ 2Q 0 prazo a que se refere o "caput" deste artigo tera in fcio a partir de quinze dias da

data da publicidade feita pelo requerente nas areas de influencia, devendo a publicidade ser registrada
no respective processo de EIV.
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Art. 15. Posteriormente ao djsposto no artigo anterior, devera ser feita apresenta~ao
tecnica pelo requerente ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano- CMDU, acompanhada da
Diretriz de lmplanta~ao e sfntese da consulta publica.
Art. 16. As contribui~5es apresentadas a partir do disposto nos arts. 14 e 15 desta Lei
Complementar terao efeito consultive e deverao ser anexadas ao processo do EIV, para avalia~ao final
do COAIV, podendo este alterar o que considerar necessaria na Diretriz de lmplanta~ao, desde que
devidamente justificado.
Art. 17. A execu~ao das medidas definidas na Diretriz de lmplanta~ao tera o prazo
maximo de ate trinta dias antes do protocolo do processo de Habite-se, para que haja tempo habil para
a verifica~ao das obras.
Art. 18. Para a concessao do Habite-se ou da licen~a de funcionamento, sera exigido que
cada Secretaria responsavel pelas medidas elencadas ateste suas execu~5es.
Art. 19. As despesas referentes a elabora~ao de projetos, pianos e do Estudo de lmpacto
de Vizinhan~a - EIV exigidos nesta Lei Complementar correrao exclusivamente por conta do
requerente.
CAPfTULO V
DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELO COMITE DE ANALISE DE IMPACTO DE VIZINHAN<;A- COAIV
Art. 20. Poderao ser determinadas pelo Comite de Anal ise de lmpacto de Vizinhan~a COAIV, entre outras, as seguintes medidas, alem daquelas ja determinadas por outros 6rgaos e
processes referentes ao empreendimento ou atividade, tendo como finalidade a preven~ao, a
mitiga~ao, a compensa~ao ou a potencializa~ao dos impactos a serem gerados pelo empreend imento
ou pela atividade:
I - doa~ao de terrene ou im6vel com area edificada para i nstala~ao de equipamentos
urbanos ou comunitarios em propor~ao compatfvel com as demandas geradas pelo empreendimento
ou pela atividade a ser implantada;
II - implanta~ao em area publica de equipamentos urbanos ou comunitarios em
compatfvel com as demandas geradas pelo empreendimento ou pela atividade a ser
implantada;
propor~ao

Ill- amplia~ao e adequa~ao da estrutura viaria, da pavime nta~ao, da sinaliza~ao vertical e
horizontal, semaf6rica, da orienta~ao adequada e da acessibilidade;
IV - recupera~ao e compensa~ao ambiental da area e preserva~ao dos elementos
naturais considerados de interesse paisagfstico;
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V - manuten~ao de im6veis, fachadas ou outros elementos arquitetonicos considerados
de interesse hist6rico, artistico ou cultural, preservados segundo legisla~ao municipal;
VI - execu~ao de melhorias e amplia~ao dos servi~os e das redes de il um i na~ao publica;
VII - ado~ao de areas permeaveis acima do minimo exigido pela legislac;ao.
§ 1Q As medidas deverao ser executadas nas areas de influencia do empreendimento ou

da atividade.
§ 2Q Os valores das medidas serao calculados com base no fn dice Custo Unitario Basico
no Estado de Sao Paulo - CUB/SP, editado pelo Sindicato da Industria da Con stru~ao Civil do Estado de
Sao Paulo- SINDUSCON/SP ou aquele que o vier a substituir.
§ 3Q Excluem-se do citado no paragrafo anterior as medidas para preven~ao, mitiga~ao,
compensa~ao ou potencial i za~ao dos impactos, temporaries ou nao, a partir de sol icita~6es de outros
6rgaos e demais instrumentos lega is, sem preju izo daquelas correspondentes a boas praticas de
engenharia, tendo assim, carater complementar em rela~ao a estas solicita~6es.
§ 4Q

Os valores serao apurados com base em orc;amento detalhado, elaborado pelo

requerente.
§ SQ Os valores nao considerados na formac;ao do fndice Custo Unitario Bas ico no Estado
de Sao Paulo- CUB/SP e de outros itens que fac;am parte das medidas elencadas deverao ser calcu lados
utilizando as referencias de prec;os do Sistema Nacional de Pesq uisa de Custos e Indices da Construc;ao
Civil- SINAPI, ou outre que venha a substituf-lo.
§ GQ

Para

defini~ao

das medidas mitigadoras, nao serao considerados os custos de

demoli~6es.

§ 7Q Em case de medidas relativas ao incise Ill do "caput" deste artigo, estas serao
determinadas por diretrizes pr6prias ou recolhimento ao Fundo Municipal de Transporte, de acordo
com legisla~ao especffica sobre Poles Geradores de Tratego .
§ 8Q A analise e aprova~ao dos valores ficara a cargo da Secretaria de Gestae
Habitacional e Obras.

Art. 21. No case de interesse publico ou de impossibilidade da execuc;ao das medidas
listadas na Diretriz de lmplantac;ao, estas poderao ser convertidas em deposito, de acordo com valo r
apurado no § 4Q do art. 20 desta Lei Complementar, a ser destinado ao Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano - FMDU, criado pela Lei Complementar n. 612, de 2018.
CAPfTULO VI
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DAS INTIMA<;OES, INFRA<;OES E PENALIDADES
Art. 22. A fiscaliza~ao sera efetuada pelo Poder Executive referente ao cumprimento das
medidas determinadas no EIV.
Paragrafo unico. 0 requerente devera facilitar, por todos os meios, a fiscaliza~ao
municipal, no desempenho de suas fun~oes legais.
Art. 23. 0 descumprimento as dispos i~oes desta Lei Complementar ou a constata~ao de
irregularidade nas informa~oes prestadas no EIV sujeita o infrator as seguintes a~oes administrativas:
I - Notifica~ao Prel iminar determinando a imediata regulariza~ao da situa~ao com prazo
de ate trinta dias;
II - apresenta~ao de novo Estudo de lmpacto de
medidas, cumprindo todos os tramites desta Lei Complementar;
Ill - embargo das obras,

servi~os

ou

instala~oes

Vizinhan~a

- EIV, com revisao das

do empreendimento ou atividade objeto

do EIV;
IV- nao concessao do licenciamento da atividade;
V- cassa~ao do licenciamento da atividade;
VI -

repara~ao

a danos causados.

Paragrafo unico. As a~oes adm inistrativas listadas no " caput" deste artigo poderao ser
impostas simultanea ou isoladamente, nos termos desta Lei Complementar:
I - ao requerente;
II - ao responsavellegal pelo empreendimento ou atividade a ser exercida.
Se~ao 1

Das Multas
Art. 24. As multas apl icaveis ao requerente serao:
I - R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea is) por exercer atividade sujeita a EIV sem o devido
licenciamento;

f

II - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por nao cumprir ou cumprir em desacordo as medidas
estabelecidas na Diretriz de lmplantacao;
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Ill - R$ 1.000,00/Dia {mil reais por dia) por nao reparar danos causados, limitada a trinta
dias, sem prejufzo da responsabiliza~ao civil cabfvel;
IV- R$ 30.000,00 {trinta mil rea is) por causar impacto superior ao relatado no EIV;
V - R$ 50.000,00 {cinquenta mil reais) por omitir ou apresentar dados inverfdicos ou
inconsistentes no EIV.
§ 12 No caso dos incises I, II, IV e V deste artigo sera realizado o embargo da obra por
meio de Auto de lnfrac;ao e Multa lnstantaneo, que fixara o prazo de dez dias para correc;ao da
irregularidade ou apresentac;ao de recurso e, ap6s, aplicac;ao da multa.
§ 22 Os valores das multas previstas neste artigo serao atualizadas anualmente, de
acordo com a Lei n. 5.784, de 19 de dezembro de 2000, com suas alterac;oes, que "Aitera a forma de
indexac;ao moneta ria de creditos tributaries e nao tributaries e da outras providencias.".

Art. 25. A aplicac;ao das multas previstas nos incises deste artigo atendera ao seguinte
procedimento:
I - ap6s o vencimento do prazo fixado na Notificac;ao Preliminar e a constatac;ao de que a
irregularidade persiste, sera expedido Auto de lnfrac;ao e Multa, que fixara o prazo de dez dias para
correc;ao da irregularidade ou apresentac;ao de recurso e, ap6s, aplicac;ao de multa;
II - em caso de reincidencia sera expedido o Auto de lnfrac;ao e Multa em Reincidencia,
que estabelecera novo prazo de dez dias para a correc;ao de irregularidade ou apresentac;ao de recurso
e, ap6s, multa em dobro.
Art. 26. Aplicada a multa, nao ficara o infrator desobrigado do cumprimento da exigencia
que a tiver determinado.
Art. 27. 0 valor arrecadado com as multas sera destinado ao Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano- FMDU.
CAPfTULO VII
DAS DISPOSI<;OES FINAlS
Art. 28. Fica dispensada a apresentac;ao do EIV no caso de solicitac;ao de aprovac;ao de
projeto substitutive, que se enquadre nas exigencias do EIV, cujo projeto arquitet6nico tenha sido
aprovado anteriormente
publicac;ao desta Lei Complementar, desde que mantenha o uso, as
caracteristicas, sem acrescimo do numero de unidades e da area construfda, exceto nos casos em que
seja necessaria o acrescimo de area para adequac;ao das areas tecnicas de uso comum do

a
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empreendimento, como casa de maquinas, de for~a, medidores, abrigos de gas, "shafts" (dutos
tecnicos), ou similares.
Art. 29. No caso de solicita~ao de aprova~ao de projeto em que o empreendimento ou
atividade constante do projeto aprovado nao se enquadrava nas exigencias do EIV, se houver acrescimo
na unidade de tipifi ca~ao em rela~ao ao projeto ja aprovado, de forma que o empreendimento ou
atividade passe a se enquadrar nos dispositivos desta Lei Complementar, sera necessaria a elabora~ao
do EIV.
Art. 30. No caso de protocoliza~ao de pedido de ap rova~ao de projeto ou de expedi~ao
de licen~a funcionamento anteriormente a publica~ao desta Lei Complementar para os casos que sao
objeto de EIV, conforme o Anexo I desta Lei Complementar, nao sera exigida a apresenta~ao de Estudo
de lmpacto de Vizinhan~a- EIV.
Art. 31. Esta Lei Complementar nao se aplica aos pedidos de aprova~ao de projeto ou de
expedi~ao de licen~a em data anterior sua vigencia .

a

Art. 32. A ap l ica~ao de qualquer pena lidade prevista nesta Lei Complementa r nao
isentara o infrator das demais san~5es cabiveis, previstas na leg isla~ao municipal, estadual ou fede ral.

Edifica~5es

Art. 33. As a~5es fisca is atende rao, no que couber, o prescrito na legisla~ao do C6digo de
e C6digo Administrative.

Art. 34. A Diretriz de lmplanta~ao tera validade de dois anos a partir de sua emissao,
podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante requerimento a Prefeitura de Sao Jose dos
Campos, no prazo maximo de quinze dias antes de seu vencimento, desde que mantidas as condi~5es
de sua elabora~ao e que nao tenha ocorrido altera~ao na leg is la~ao .
Pa ragrafo unico. Expirado o prazo definido no "caput" deste artigo, devera ser
protocolado urn novo processo de EIV.
Art. 35. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da
Sao Jose dos Campos, 3 de abril de 2020.

b~
Prefeito

LC. 631/ 20
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Me 1ssa Pulice da Costa Mendes
Secreta ria de Apoio Jurfdico

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos
tres dias do mes de abril do ano de dois mil e vinte .

mJ.

Everton
a Figueira
Departamento de Apoio Legislative
(Projeto de Lei Complementar n. 2/2020, de autoria do Poder Executive)
Mensagem n. 6/SAJ/DAL/2020
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SAOJOSEDOSCAMPOS
Anexo I
(Lei Complementar n. 631/2020)
A'IMDUIS

........

PORTE !IV

UNIIIMI
1101'11

COMIRaM(
Comercio atacadista de produtos em geral 1

> 10.000 m'

ACC

Comercio de material de constru~ao, loja de tinta, verniz, oleo, material
lubrificante 1

> 10.000 m'

ACC

> 10.000 m'

AT

>5.000 m'

ACC

Base de armazenamento e distribui~ao de derivados de petr61eo1

> 25.000 m'

AT

Shopping center, galeria e boulevard

> 15.000 m'

ACC

>20.000 m'

ACC

Mercado, hortifruti, emporlo, supermercado, hipermercado

>10.000 m'

ACC

Atividade cujo exerdclo independe da area construfda, como: aluguel de
ca~ambas, tira-entulho, loca~ao de andaime e ATI 1

> 10.000 m'

AT

> 10.000 m 1

AT

>10.000 m'

ACC

> 10.000 m1

ACC

> 10.000 m'

ACC

> 15.000 m'

ACC

> 30.000 m2

AT

Comercio de residuos (vidro, papel, papelao, plastico e sucatas metalicas)

1

Comercio, manuseio e estocagem de produto quimico, inflamavel e explosivo,
comercio de gases medicinals {cilindros), comercio de gases industrials
(cllindros) 1

Edificio comercial e/ou de servi~os sujeito ou nao

a incorpora~ao ou

constitui~ao de condomfnio, composto por uma ou mais unidades comerclals

e/ou de servi~os

Madeireira

1

Centro de distribui~ao {deposito), deposito atacadista em geral,
transportadora com armazenamento de mercadoria, deposito de tinta, verniz,
oleo, materlallubrificante, centro de logistica (armazenamento e trans porte) 1

BISitO
Ensino geral

MODE
Servi~os

de Saude

ALIMIN'f~
Bar noturno, cacha~arla, choperia, churrascarla, pizza ria, petlscaria, karaoke,
restaur ante

A1IVIDUISIICIIA11VAS !aPORTIVA5
Arena ou estadlo esportlvo, Gimisio de esporte, quadra com arquibancada
Autodromo, hip6dromo, kart6dromo e motocross

Sujeito a analise e diretrizes especificas

Clube esportivo e recreativo, AOC, parque tematico, zoologico

Sujeito a analise e diretrlzes especificas

Ensino e/ou pratica de esportes em quadra

> 10.000 m'

Area de Quadra

Auditorlo, cinema, sala de conven~ao, sa lao para concerto acustico, teatro, TV
com auditorio

> 15.000 m2

ACC

Boate, casa de espetaculos, cas a noturna, danceteria, sa lao de festa s {buffet)
e/ou de balle 1

> 15.000 m 1

AT

£1&1\aAI.............O

Centro e/ou pavilhiio de feira e/ou de exposir;ao

1

> 15.000m

2

> 15.000m 2

Parque de dlversao permanente 1

ACC
AT

OU'IIlAIIA~

Crematorio, velorio

Sujeito a analise e diretrizes espedficas

Cemiterio 1
Templo, local de culto em geral, atividade religiosa

Sujeito a analise e diretrizes especificas

Aer oportos

1

Unidade de intern a~ao, treinamento e recupera~ao de menores infratores,
cadela e pres fdio

>5.000 m1
ACC
Sujeito a analise e diretrizes espedficas
Sujeito a analise e diretrizes especificas

I
- A apresenta~ao do Estudo de lmpacto de Vizlnh a n~a- EIV - estara dis pens ado quando o empreendimento ou atividade estiver localizada
na MOC, Centralidade Metropolitana Eixo Dutra, ZUPil, ZUPI2 e ZUD

