
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

LEI COMPLEMENTAR N. 633, DE 3 DE ABRIL DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~MJ.~~.~~e~~~ 

Disp6e sobre as exigencias e as normas relativas ao 
licenciamento, aprova~ao e instala~ao de 
empreendimentos classif icados ou nao como Polo 
Gerador de Trafego. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribu i~6es 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: 

CAPITULO I 

DISPOSic;OES GERAIS 

Art. 12 Esta Lei Complementar disp6e sobre a constru~ao, amplia~ao, regula riza~ao, 

i nstala~ao e transforma~ao de atividade de empreendimentos classificados ou nao como Polo Gerador 
de Trafego- PGT. 

Art. 22 Para efeito desta Lei Complementar considera-se: 

I - Alvara de Constru~ao : a aprova~ao do processo de licenciamento de projetos de: 

a) constru~ao; 

b) substitui~ao; 

c) amplia~ao; 

d) regulariza~ao; 

e) tra nsforma~ao de atividade; e 

f) retifica~ao de projeto, nos cases que afetem o numero de vagas, os acessos do 
empreendimento e outros elementos internes ou externos ao mesmo que possam afetar o sistema 
via rio. 

II - Area lmpactada Diretamente - AID: regiao geografica del imitada pelo sistema viario 
impactado diretamente pela implanta~ao do Polo Gerador de Trafego- PGT; 
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Ill - atividade temporaria: e a atividade ou evento gerador de publico para urn 
determinado local, com durac;ao limitada ao maximo de quarenta e cinco dias, tais como: circo, parque 
de diversao, feira de exposic;ao, corridas de autom6veis, motos e caminhoes e shows; 

IV - Diretriz Viaria - DV: documento emitido pela Secretaria competente, que estabelece 
as exigencias de projeto via rio e as medidas mitigadoras ou compensat6rias dos impactos no sistema de 
mobilidade decorrentes da implantac;ao de empreendimentos classificados como PGT; 

V - empreendimentos ou atividades considerados como Polo Gerador de Trafego - PGT: 
aqueles que pela concentrac;ao da oferta de bens ou servic;os gerem grande afluxo de populac;ao, com 
interferencia no trafego do entorno, necessitando de intervenc;oes no sistema de mobilidade existente; 

VI - impacto no sistema via rio ou de mobilidade: alterac;ao nas condic;oes de circulac;ao de 
pessoas e vefculos no sistema viario, bern como no padrao das viagens em sua regiao de influencia, 
atraves da atrac;ao ou produc;ao de viagens, prejudicando a mobilidade da regiao, alem de agravar as 
condic;oes de seguranc;a via ria; 

VII - medidas mitigadoras: conjunto de ac;oes voltadas a reduzir o impacto no sistema de 
mobilidade e no deslocamento de pessoas de uma determinada regiao, em decorrencia da implantac;ao 
de empreendimentos ou da instalac;ao de atividades considerados como PGT; 

VIII - medidas compensat6rias: conjunto de ac;oes com o objetivo de compensar o 
.impacto gerado pelo empreendimento no sistema de mobilidade, quando da impossibilidade de 
mitigac;ao dos impactos negatives, em decorrencia da implantac;ao de empreendimentos ou da 
instalac;ao de atividades considerados PGT; 

IX - Relat6rio de lmpacto no Trafego - RIT: estudo do impacto no sistema de mobilidade 
gerado na area impactada diretamente pela construc;ao, ampliac;ao, regularizac;ao, retif icac;ao de 
projeto, instalac;ao e transformac;ao de atividade de empreendimentos considerados PGT; 

X - Termo de Recebimento Definitivo de Melhorias Viarias: documento emitido pelo 
6rgao competente, que atesta o cumprimento integral das obras e servic;os considerados mitigadores 
ou compensadores do impacto no sistema de mobilidade, conforme estabelecido na diretriz viaria; 

XI - Termo de Recebimento Parcial de Melhorias Viarias: documento emit ido pelo 6rgao 
competente, que atesta o cumprimento parcial das obras e servic;os considerados mit igadores ou 
compensadores do impacto no sistema de mobilidade, condicionados as etapas do empreendimento ou 
atividade, conforme estabelecido na diretriz viaria . 

CAPfTULO II 

EMPREENDIMENTOS OU ATIVIDADES CLASSIFICADAS COMO POLO GERADOR DE TRAFE'GQ 

Art. 32 Os empreendimentos ou atividades PGT classificam-se em: 
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1- PMI: Polo Gerador de Medic lmpacto; 

II - PGI: Polo Gerador de Grande lmpacto. 

Paragrafo unico. A classifica~ao disposta neste artigo levara em conta a atividade e o 
porte do empreendimento, considerando-o em sua totalidade. 

Art. 42 Os Poles Geradores de Tratego se sujeitarao a diretrizes especfficas, de acordo 
com a legisla~ao municipal vigente, quanta a: 

I - caracteristicas e localiza~ao des acessos de pedestres e de veiculos, areas de 
acumula~ao e faixas de acelera~ao e desacelerac;ao; 

II - circulac;ao interna de vefculos e pedestres; 

Ill - caracterfsticas e dimensionamento das areas de embarque e desembarque de 
passageiros, de vagas de vefculos de emergencia e de carga e descarga; 

IV - dimensionamento do numero de vagas para estacionamento de vefculos em geral e 
das areas de manobra; 

V - medidas mitigadoras ou compensat6rias do impacto do empreendimento no sistema 
de mobilidade. 

Paragrafo unico. 0 Municipio podera definir a localiza~ao des acessos des PGT e proper 
modificac;oes em suas vias de circulac;ao interna, na area de manobra e na disposi~ao de vagas de 
estacionamento, se comprovadamente identificar que os mesmos podem afetar negativamente o 
tratego na area impactada diretamente. 

CAPfTULO Ill 

DIRETRIZES VIARIAS 

Art. 52 0 Polo Gerador de Tratego - PGT - sera objeto de emissao de Diretriz Via ria, que 
estabelecera as exigencias e parametres que deverao ser atendidos no projeto do empreendimento 
quanta a acessos, faixas de acelerac;ao e desacelerac;ao, vagas de estacionamento, areas de acumula~ao 
de vefculos e as medidas mitigadoras ou compensat6rias que deverao ser atendidas pelo 
empreendimento para atenuar os impactos no sistema de mobilidade decorrentes desse. 

§ 12 0 processo administrative para emissao da Diretriz Viaria somente s~e:1berto se 
houver um processo de Alvara de Constru,ao em andamento para o empreendimento em (~ao. ~ 

, 3 \\ LC. 633/20 PA 147.132/19 

Gi\ 1\.UOf. VJII(SA001! 1K 



Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

§ 2Q Para as casas de apresentac;ao de relat6rio de impacto no tratego, a Diretriz Viaria 
somente sera liberada ap6s o recolhimento da taxa de analise de processo. 

Art. GQ Para atividades classificadas como PGT, o requerente devera apresentar o 
relat6rio de impacto no tratego. 

§ lQ 0 Relat6rio de lmpacto no Tratego devera identificar as impactos gerados pela 
implantac;ao do empreendimento no sistema de mobilidade na area impactada diretamente, estudando 
as intersec;oes e pontes crfticos do sistema viario afetados pela implantac;ao do mesmo, e sera 
analisado pela Secretaria competente. 

§ 2Q 0 Relat6rio de lmpacto no Tratego devera ser elaborado par profissional tecn ico 
habilitado, com a apresentac;ao da Anotac;ao de Responsabilidade Tecnica - ART au Registro de 
Responsabilidade Tecnica- RRT, sendo o mesmo responsavel pelos resultados e estudos apresentados. 

§ 3Q Caso o Relat6rio de lmpacto no Tratego apresentado seja julgado insuficiente pela 
Secretaria competente, o responsavel pelo empreendimento devera refaze-lo, as suas expensas, e 
reapresenta-lo para avaliac;ao, no prazo maximo de trinta dias corridos, sob pena do indeferimento do 
pedido e arquivamento do processo. 

§ 4Q Ap6s analise e aprovac;ao do relat6rio de impacto no tratego, a Diretriz Viaria sera 
emitida. 

§ SQ 0 Relat6rio de lmpacto no Tratego nao sera exigido nos casas em que o requerente 
optar pelo recolhimento dos percentuais citados no art. 14 desta Lei Complementar ao Fundo 
Municipal de Transporte- FMT, quando da abertura do processo de diretriz viaria. 

§ GQ No caso do disposto no § SQ deste artigo, sera feita avaliac;ao tecnica pelo 6rgao 
competente. 

§ 7Q 0 Relat6rio de lmpacto no Tratego nao podera ser dispensado caso o 
empreendimento seja objeto de Estudo de lmpacto de Vizinhanc;a. 

§ 8Q Os procedimentos para elaborac;ao do Relat6rio de lmpacto no Tratego serao 
regulamentados par decreta. 

Art. 7Q Ficam dispensados da Diretriz Viaria: 

I - a ampliac;ao de empreendimento cujas novas edificac;oes sejam destinadas apenas a 
atividades acess6rias ao mesmo e nao acarretem aumento de demanda de viagens; 

II - as empreendimentos existentes que sofram modificac;oes que )mpliquem em 
ampliac;ao menor ou igual a 5% (cinco por cento) da Area Construfda Computavel - A~C, da area do 
terrene, do numero de apartamentos, do numero de lugares, do numero de . zigos, da a\ea_de quadra 

<. \ 
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ou do numero de vagas de estacionamento, conforme a unidade de porte de classifica!;ao do 
empreendimento; 

Ill - os empreendimentos existentes para os quais o Poder Publico solicite altera!;ao nos 
acessos; 

IV- os empreendimentos a serem implantados em condomfnios de lotes industriais. 

§ 1Q As amplia!;5es de que trata o incise II deste artigo serao avaliadas cumulativamente 
entre a ultima analise via ria ou Diretriz Via ria emitida e o processo de Alvara de Constru!;ao em tramite. 

§ 2Q Nao serao objeto de dispensa de Diretriz Viaria os cases de altera!;5es dos acessos 
de empreendimentos classificados como PGT, quando a altera!;aO for proposta pelo requerente. 

Art. 8Q A Diretriz Viaria terc~ validade de dois a nos, a partir da data de sua emissao. 

Paragrafo unico. Durante o tramite do Alvara de ConstrU!;aO, o prazo da Diretriz Viaria 
podera ser prorrogado por igual perfodo, mediante solicita!;ao do requerente, desde que: 

I - a atividade e o projeto para os quais a Diretriz Viaria foi emitida sejam iguais ao Alvara 
de Constru!;ao; 

II - caso haja altera~ao de projeto, nao implique em modifica~ao da classifica~ao do PGT; 

Ill - caso haja altera~ao de projeto, nao implique em modifica~ao maier que 5% (cinco 
por cento) da ACC, da area do terrene, do numero de apartamentos, do numero de lugares, do numero 
de jazigos, da area de quadra ou do numero de vagas de estacionamento, conforme a unidade de porte 
de classifica~ao do empreendimento; 

IV - nao haja altera!;ao na posi~ao dos acessos de vefculos e pedestres, exceto quando a 
. altera~ao for solicitada pelo Poder Publico; 

V - nao haja altera!;ao no sistema via rio de acesso ou na legisla!;ao urbanfstica ou via ria. 

Art. 9Q Ficam dispensados da apresenta~ao de Relat6rio de lmpacto no Trcifego e 
emissao de Diretriz Viaria as atividades temporarias, conforme definido no incise Ill do art. 2Q desta Lei 
Complementar. 

Art. 10. Em todo caso, a Diretriz Viaria podera indicar a necessidade de dest ina!;ao 
publica de area para amplia~ao do sistema viario, devendo esta informa~ao ser indicada no projeto do 
Alvara de Constru~ao. 

Art. 11. Caso a Diretriz Viaria indique a necessidade de adequa~ao de cesso~ ou de 
execu~ao de faixa de acelera~ao e desacelera~ao dentro da area do im6vel, fca a cargo d requ~e,nt~{) 

( /' \lT 
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independentemente da op~ao disposta no § SQ do art. 6Q desta Lei Complementar, todos os custos do 
projeto, da implanta~ao e da execu~ao destes, inclusive a reloca~ao de todas as possfveis interferencias, 
alem das licen~as necessarias exigidas pelos demais 6rgaos competentes. 

§ lQ Considera-se como area do im6vel, mencionada no "caput" deste artigo, a area 
constante na matrfcula objeto do processo de Alvara de Constru~ao. 

§ 2Q Quando houver necessidade de execuc;ao de faixa de acelera~ao e desacelera~ao 
devera ser protocolado Processo de Contrapartida de Empreendimentos. 

CAPrTULO IV 

MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATORIAS 

Art. 12. Constituem medidas mitigadoras ou compensat6rias, que deverao ser 
implantadas nas areas impactadas diretamente: 

I - a execu~ao de projetos e de obras viarias de qualquer especie e todas as obras de 
infraestrutura necessarias ao sistema de mobilidade; 

11 - a execu~ao de projetos, instala~ao, revitaliza~ao e fornecimento de sinaliza~ao 
vertical e horizontal nas vias impactadas pelo empreendimento; 

Ill - a execu~ao de projetos, instala~ao, revitaliza~ao e fornecimento de sinaliza~ao 
semaf6rica e de seguran~a nas vias impactadas pelo empreendimento; e 

IV- a instala~ao e fornecimento de mobilia rio urbane relative a mobilidade. 

Paragrafo unico. Nao constituem medidas mitigadoras ou compensat6rias a execu~ao de 
acessos, faixas de acelera~ao e desacelera~ao, areas de acumula~ao de vefculos, areas para embarque e 

. desembarque, areas para carga e descarga, vagas de estacionamento, areas destinadas ao usc publico 
ou doadas ao Municipio e demais dispositivos inseridos dentro do im6vel onde sera implantado o 
empreendimento. 

Art. 13. As medidas mitigadoras ou compensat6rias estabelecidas na Diretriz Via ria 
deverao estar relacionadas ao impacto gerado no sistema de mobilidade pelo empreendimento quando 
da sua opera~ao e durante a fase de sua constru~ao, quando foro case. 

Art. 14. Case o requerente opte pelo recolhimento des va lores ao Fundo Municipal de 
Transporte - FMT, conforme § SQ do art. 6Q desta Lei Complementar, o valor das medidas mitigadoras 
ou compensat6rias ficara fixado nos seguintes termos: 

I - para empreendimentos residenciais multifamiliares, 1,5% (urn inteiro e cine 
por cento) do custo basico global da edificac;ao; 
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II - para ediffcios verticais de salas comerciais ou de servic;:os com mais de tres 
pavimentos, 2,5% (dois inteiros e cinco decimos por cento) do custo basico global da edificac;:ao; 

Ill - para os demais empreendimentos nao residenciais, 2,5% (dois inteiros e cinco 

decimos por cento) do custo basico global da edificac;:ao para PMI e 3,5% (tres inteiros e cinco decimos 
por cento) do custo bclsico global da edificac;:ao para PGI; 

IV - para empreendimentos de uso misto nao residencial, a percentagem proporcional a 
cada atividade instalada, conforme incises II e Ill deste artigo. 

V - para empreendimentos de uso misto com o residencial multifamiliar, sera aplicado 
redutor de 0,5% (cinco decimos por cento) nas percentagens definidas nos incises I a Ill deste artigo, as 
quais serao aplicadas proporcionalmente a cada atividade instalada. 

§ 12 0 custo basico global da edificac;:ao sera elaborado e apresentado pelo requerente, 
acompanhado de memorial de calculo, utilizando para os calculos a area total de edificac;:ao, 
multiplicada pelo fndice mais apropriado ao padrao de construc;:ao adotado no empreendimento 
constante na Tabela de Custos Unitarios Basicos da Construc;:ao Civil - CUB, editada pelo Sindicato da 
Industria da Construc;:ao Civil do Estado de Sao Paulo - SINDUSCON/SP, ou outra que venha a substituf
la. 

§ 22 A data base do fndice Custos Unitarios Basicos- CUB utilizado no calcu lo do custo 
basico global da edificac;:ao devera ser referente a ultima publicac;:ao pelo SINDUSCON/SP antes de sua 

anexac;:ao ao processo de diretriz viaria . 

§ 32 Para efeito do inciso II deste artigo, no compute do numero de pavimentos sera 
apl icado o disposto na legislac;:ao municipal edilicia vigente e nao serao considerados como pavimentos 

os subsolos destinados a estacionamento de vefculos. 

§ 42 Para PM I, quando o percentual citado no inciso Ill deste artigo for menor que 2,5% 

(dois inteiros e cinco decimos por cento) do valor venal do im6vel, prevalecera para efeitos da medida 
mitigadora ou compensat6ria a percentagem sobre o valor venal do im6vel, conforme lanc;:amento 

tributario vigente a epoca. 

§ 52 Para PGI, quando o percentual citado no inciso Ill deste artigo for menor que 3,5% 

(tres inteiros e cinco decimos por cento) do valor venal do im6vel, prevalecera para efeitos da medida 
mitigadora ou compensat6ria a percentagem sobre o valor venal do im6vel, conforme lanc;:amento 

tributario vigente a epoca. 

§ 62 Os valores referentes aos percentuais definidos neste art igo deverao ser atualizados 

na data de aprova~ao do Alvaril de Constru~ao pelo Ultimo indice CUB publicado pelo SIN~~/SP. 
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§ 72 Os empreendimentos sujeitos a apresenta~ao de Estudo de lmpacto de Vizinhan~a 
nao poderao optar pelo disposto neste artigo. 

Art. 15. Para os casas de amplia~ao sem altera~ao de atividade em empreendimentos 
classificados como PGT, o custo basico global da edifica~ao de que trata o art. 14 desta Lei 
Complementar, a ser calculado, tera como base somente a area objeto de amplia~ao, desde que as 
constru~oes existentes ja possuam habite-se ou documento equivalente, em caso contrario, o custo a 
ser calculado incluira o empreendimento em sua totalidade. 

Art. 16. Para os casas de transforma~ao de atividade em empreendimentos classificados 
como PGT, isoladamente ou concomitantemente com amplia~ao ou reforma, o custo basico global da 
edifica~ao de que trata o art. 14 desta Lei Complementar tera como base a area total transformada. 

Art. 17. Para os casas de regulariza~ao em empreendimentos classificados como PGT, o 
custo basico global da edifica~ao de que trata o art. 14 desta Lei Complementar, a ser calculado, tera 
como base somente a area objeto de regulariza~ao, desde que as demais constru~oes existentes ja 
possuam habite-se ou documento equivalente, em caso contrario, o custo a ser calculado incluira o 
empreendimento em sua totalidade. 

Art. 18. Nos casas em que haja apresenta~ao do Relat6rio de lmpacto no Trafego ou em 
que o empreendimento seja objeto de Estudo de lmpacto de Vizinhan~a, o requerente arcara com as 
medidas mitigadoras ou compensat6rias definidas na Diretriz Viaria ap6s a analise do relat6rio, 
podendo essas medidas ser substituidas nos seguintes casas: 

I- terem sido executadas pelo Municipio ou par terceiros; ou 

II -quando houver interesse publico justificado. 

Paragrafo unico. Comprovados os impactos viarios pelo relat6rio de impacto no trafego, 
fica afastada a op~ao do § 52 do art. 62 desta Lei Complementar, devendo o requerente atender o 

. disposto na diretriz via ria . 

Art. 19. Para os empreendimentos que apresentarem relat6rio de impacto no trafego, 
quando a Diretriz Viaria indicar a necessidade de implanta~ao de medidas mit igadoras ou 
compensat6rias, fica a cargo do requerente todos os custos do projeto, da implanta~ao e da execu~ao 
dessas medidas na area impactada diretamente, inclusive a reloca~ao de todas as possiveis 
interferencias, alem das licen~as necessarias exigidas pelos demais 6rgaos competentes. 

§ 12 No caso das medidas mitigadoras ou compensat6rias implicarem em abertura ou 
alargamento de via, corre~ao do alinhamento ou outras obras que impliquem destinac;ao publica da 
area, esta informa~ao devera ser indicada no projeto do Alvara de Constru~ao . 

LC. 633/20 PA 147.132/19 

G'\RQO(, vr:.R~AOO~/Ih 



Prefeitura de Sao Jose des Campos 
- Estado de Sao Paulo -

§ 22 Para os empreendimentos que serao concluidos em etapas e esta condic;ao for 
informada pelo requerente com a inclusao de cronograma de execuc;ao, a Diretriz Viaria podera 
condicionar cad a uma destas eta pas as medidas mitigadoras ou compensat6rias pertinentes. 

§ 32 Somente sera admitida execuc;ao das medidas mitigadoras ou compensat6rias em 
eta passe as mesmas proporcionarem acessibilidade com seguranc;a ao im6vel e ao entorno deste. 

Art. 20. Case a atividade pretendida seja temporaria, conforme definido no incise Ill do 
art. 22 desta Lei Complementar, estara dispensada da execuc;ao de medidas mitigadoras ou 
compensat6rias permanentes, devendo atender as exigencias estabelecidas pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana para mitigac;ao do impacto tempera rio no sistema via rio. 

Art. 21. Os projetos e as obras referentes a execuc;ao das medidas mitigadoras ou 
compensat6rias deverao ser acompanhados pela Secretaria de Mobilidade Urbana e demais 6rgaos 
municipais competentes. 

§ 12 0 requerente devera protocolar Processo de Contrapartida de Empreendimentos 
para apresentac;ao des projetos e das obras referentes a execuc;ao das medidas mitigadoras ou 
compensat6rias, mencionados no "caput" deste artigo. 

§ 22 Ap6s o cumprimento integral das obras e servic;os, conforme estabelecido na 
diretriz viaria, a Secretaria de Mobilidade Urbana emitira o Termo de Recebimento Definitive de 
Melhorias Viarias. 

CAPITULO V 

DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 22. Os recursos recolhidos ao Fundo Municipal de Transporte - FMT, nos termos do 
art. 14 desta Lei Complementar, serao investidos nas areas diretamente impactadas do sistema viario e 

. somente poderao ser aplicados no desenvolvimento e implantac;ao de projetos relatives aos incises II, 
IV, VII e VIII do art. 22 da Lei Ordinaria n. 5.185, de 12 de abril de 1998. 

Art. 23. No projeto de Alvara de Construc;ao, deverao ser informados os numeros de 
processes de Diretriz Via ria ou de analise via ria des quais a atividade tenha side objeto. 

Art. 24. Fica a concessao do Alvara de Construc;ao de empreendimentos classificados 
como PGT condicionada a adequac;ao do projeto a Diretriz Viaria e a apresentac;ao do protocolo do 
Processo de Contrapartida de Empreendimentos, quando cabivel. 

Paragrafo unico. Quando da opc;ao pelo disposto no § 52 do art. 62 desta Lei 
Complementar, a concessao do Alvara de Construc;ao tambem fica condiciona 
para quitac;ao das percentagens indicadas na diretriz viaria . 
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Art. 25. A expedi~ao do habite-se fica condicionada a apresenta~ao do Termo de 
Recebimento Definitive de Melhorias Viarias e, quando o caso, a comprovac;:ao de deposito integral no 
Fundo Municipal de Transporte- FMT. 

§ lQ A execu~ao das medidas mitigadoras ou compensatorias previstas na Diretriz Viaria 
devera ser conclufda em ate trinta dias antes da solicitac;:ao do habite-se, para que haja tempo habil 
para a verificac;:ao das obras e emissao do Termo de Recebimento Definitive de Melhorias Viarias. 

§ 2Q No caso de habite-se parcial, fica sua emissao vinculada a execu~ao das medidas 
mitigadoras ou compensatorias estipuladas pela Secretaria competente na diretriz viaria, referentes 
aquela etapa quando foro caso, e apresenta~ao do Termo de Recebimento Parcial de Melhorias Vi arias. 

Art. 26. A obrigatoriedade de execu~ao de medidas mitigadoras ou compensat6rias ou 
do recolhimento dos valores ao Fundo Municipal de Transporte - FMT - independe de se tratar de 
empreendimento aprovado por meio de adesao a opera~ao urbana, de ter havido o pagamento de 
outorga onerosa do direito de construir ou qualquer outra forma de contrapartida relacionada a 
utilizac;:ao de regras urbanfsticas diferenciadas. 

Art. 27. A Diretriz Viaria expedida ate a data de publicac;:ao desta Lei Complementar 
permanecera valida pelo prazo nela estabelecido, nao sendo permitida a sua revalidac;:ao, exceto nos 
casos previstos no paragrafo unico do art. 8Q desta Lei Complementar. 

Paragrafo unico. Ficam admitidas retifica~oes da diretriz viaria, nos casos de revalida~ao, 
quando houver interesse publico justificado. 

Art. 28. Nos processes de diretrizes viarias com pendencia de despacho decis6rio, 
protocolados anteriormente a data da vigencia desta Lei Complementar, os requerentes poderao optar 
pela aplicac;:ao da legislac;:ao em vigor na data do respective protocolo, no prazo de noventa dias 
contados da data da publica~ao desta Lei Complementar, por meio de requerimento anexado ao 
processo. 

§ lQ Caso o requerente opte pela aplica~ao da legisla~ao em vigor na data do respective 
protocolo, o processo devera ser conclufdo no prazo maximo de noventa dias contados a partir da 
anexa~ao do requerimento, sob pena de indeferimento, sendo vedada a reconsiderac;:ao. 

§ 2Q Decorrido o prazo de noventa dias, citado no "caput" deste artigo, os processes em 
que nao haja manifesta~ao do requerente serao indeferidos, sendo vedada a reconsidera~ao. 

Art. 29. As contrapartidas ffsicas ou financeiras de que trata esta Lei Complementar nao 
poderao sofrer anistia de qualquer natureza. 

Art. 30. Os recuos urbanfsticos frontal e secundario serao considerados a 
area destinada a execu~ao de faixas de acelera~ao e desacelera~ao ou da area destina 
execu~ao de alargamento via rio, quando aplicavel. 
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CAPITULO VI 

DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 31. Ficam acrescidos os §§ 1Q e 2Q ao art. 200 da Lei n. 2.252, de 21 de dezembro de 
1979, que " lnstitui o C6digo Tributario do Municipio de Sao Jose dos Campos.", com a seguinte reda~ao: 

"Art. 200 ...... .. ... .... ... ... ... .......... ........ ... .... ..... ... .......... .... .. .. ..................... .......... ... ................. .. 

§ 1Q E devida a taxa de licen~a prevista no "caput" deste artigo, 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, sem preju fzo da taxa de licen~a do 
Alvara de Constru~ao. 

§ 2Q 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." 

Art. 32. A omissao ou falsidade de quaisquer informa~5es constantes nos documentos 
ou relat6rios fornecidos pelo requerente podera acarretar cassa~ao do Alvara de Constru~ao, das 
licen~as e das diretrizes expedidas, bern como demais penalidades previstas na legisla~ao vigente. 

Paragrafo unico. Para regularizar a situa~ao do empreendimento e obter novo Alvara de 
Constru~ao e novas licen~as, o requerente devera apresentar novos documentos ou novo Relat6rio de 
lmpacto no Trafego para subsidiar a emissao de nova Diretriz Viaria e complementa~ao das medidas 
mitigadoras ou compensat6rias, se foro case. 

Art. 33. Os procedimentos administrativos quanta a classifica~ao de empreendimentos 
PGT e nao PGT, as exigencias de acessos, areas de acumula~ao de vefculos, vias circula~ao interna, 
vagas de estacionamento e outras caracterfsticas que interfiram no transite de vefculos e pedestres 
serao regulamentados por decreta. 

Art. 34. Ficam revogados os arts. 82, 92, 93, 102 e 120 a 126 e os Anexos 1 a 4 e 7 da Lei 
Complementar n. 267, de 16 de dezembro de 2003; a Lei Ordinaria n. 7.473, de 10 de janeiro de 2008; 
os incisos I a VIII e XV a XVIII do art. 2Q da Lei Complementar n. 162, de 22 de outubro de 1997; e a Lei 
Complementar n. 175, de 21 de outubro de 1998. 

LC. 633/20 

Art. 35. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 3 de abril de 2020. 

Felico Ramuth 
Prefeito 
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Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrada no Departamento de Apoio legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
tres dias do mes de abril do anode dois mil e vinte. 
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Everton meida Figueira 
Departamento de Apoio legislative 
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