
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.935, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre Permissão de Uso de Bem Público a título precário à Boxfer 
Comércio de Ferragens LTDA, e dá outras providências".

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do arti-
go 78, Inciso I e; Considerando todo o produzido no processo 511/2015;  DECRETA: 
Art. 1º Fica concedido à Boxfer Comércio de Ferragens ltda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 21.394.019/0001-30, com sede à Av. Natalia Klava Muth, 
105, Bairro Green Village - Nova Odessa/SP, a permissão de uso de bem público a 
título precário, da área assim descrita e caraterizada: Uma área de terras urbana, desig-
nada SISTEMA DE RECREIO, situada no loteamento denominado "Parque Industrial 
Harmonia", em Nova Odessa, medindo 55,00 metros de frente para a Rua Christiano 
Kilmeyers; mesma medida na linha dos fundos, confrontando com o sistema de Re-
creio 01B; por 19,38 metros de ambos os lados, confrontando de um lado com o lote 
"B" e do outro lado, confrontando com o lote "D", perfazendo uma área superficial de 
1.065,62 metros quadrados - Cadastro nº 14.00410.0352.00 - Matrícula n 79.537 do 
Oficial de Registro de imóveis de Americana/SP.  Art. 2º A área descrita e relaciona-
da no artigo anterior será utilizada exclusivamente pela Permissionária, para fins de 
depósito de ferramentas, sem a exploração de atividade econômica, competindo-lhe a 
manutenção do local e adimplemento de todos os tributos incidentes sobre a área em 
questão. Art. 3º A permissão de uso, a título gratuito, será concedida pelo prazo de 04 
(quatro) anos. Art. 4º A permissão pode ser rescindida de comum acordo entre as par-
tes, a qualquer tempo, por inadimplência total ou parcial de quaisquer das obrigações 
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ou condições pactuadas, mediante notificação por escrito à parte inadimplente, com 
prova de recebimento. Parágrafo único. A presente permissão poderá ser prorrogada, 
por conveniência das partes, mediante assinatura de termos aditivos. Art. 5º Fica to-
talmente vedado à Permissionária ceder, transferir ou emprestar, no todo ou em parte, 
o bem objeto da presente Decreto ou deixar de usá-lo para os fins previstos, ou ainda 
desvirtuar sua finalidade, ficando nessa hipótese, obrigada a restituí-lo à Permitente, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Art. 6º Finda a permissão concedida, quer pela 
expiração do prazo, quer pela revogação da outorga, a Permissionária se obriga a 
restituir o imóvel objeto do presente, sem direito a retenção ou indenização por qual-
quer benfeitoria implementada. Art. 7º A Permissionária responderá diretamente por 
todos e quaisquer danos porventura causados a terceiros em decorrência da utilização 
dos bens objeto do presente Decreto, sem que implique em qualquer responsabilidade 
por parte da Prefeitura Municipal. Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.  

Nova Odessa, 26 de novembro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.939,  DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

"Institui Comissão de Análise e Deliberação e regulamenta as ações admi-
nistrativas da administração pública municipal, visando os fins previstos 

na Lei Municipal de nº 2.029, de 27 de outubro de 2004 e parcelamento de 
créditos tributários"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 72, inciso VII e 78, inciso 
I, alínea "a", ambos Lei Orgânica do Município; DECRETA: Art. 1º  Os benefícios 
a serem assegurados pelo inciso I da Art. 2º da Lei Municipal de n.º 2.029, de 27 de 
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outubro de 2.004, que trata sobre a remissão e isenção total ou parcial do crédito 
tributário e os parcelamentos de débitos junto a esta municipalidade, conforme defi-
nidos no § 2º do Art.235 da Lei Municipal nº 914 de 17 de dezembro de 1984 (Códi-
go Tributário Municipal), são regulamentados consoante as disposições do presente 
Decreto Parágrafo Único - Fica instituído a Comissão de Análise e Deliberação para 
fins de isenção, remissão e parcelamento de débitos tributários e não tributários desta 
municipalidade, a ser composta por:I- Secretário Municipal de Governo;II-Secretário 
Municipal de Finanças; III-Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos; IV-Represen-
tante do Gabinete do Prefeito Municipal;V-Diretor de Promoção Social e Cidadania; 
VI-Encarregado do Setor de Tributação; Art. 2º O contribuinte que deseja a remissão, 
isenção de tributos ou parcelamento com fundamento nas mencionadas disposições 
legais, deverá ingressar com requerimento endereçado ao Chefe do Poder Executivo, 
indicando a motivação, justificativa, bem como cópias dos documentos que subsidiem 
suas alegações. § 1º A concessão do benefício sob a justificativa de situação econômi-
ca frágil, está condicionada a comprovação mediante apresentação de documentos que 
demonstrem a necessidade. § 2º Nos casos em que os documentos apresentados não 
forem suficientes para análise do pedido, poderá ser requisitado pela comissão acima 
mencionada a complementação das informações e de documentos, assim como visita 
in loco, dos servidores da respectiva Diretoria de Gestão Social e Cidadania, visando 
o cumprimento da exigência legal. Art. 3º Poderão ser priorizados os pedidos de con-
tribuintes que ocupam empreendimentos populares de interesse social, desde que estes 
sejam protocolados na central de atendimento do Paço Municipal, impreterivelmente 
até o dia trinta de setembro do ano em curso, visando a eventual isenção para o exercí-
cio do ano seguinte, sendo estes casos destinados exclusivamente as famílias de baixa 
renda ou ainda quando houver indicação pela Diretoria Municipal de Gestão Social e 
Cidadania. Parágrafo único: para viabilizar o cumprimento do disposto no caput, a Di-
retoria Municipal de Gestão Social e Cidadania poderá adotar procedimento próprio, 
como requerimento padrão, análise em bloco dos pedidos, deslocamento de servidores 
em locais preestabelecidos, além de outras medidas que entender necessárias. Art. 4º 
Caberá a comissão nomeada no parágrafo único do Art. 1º deste decreto a apreciação e 
decisão quanto aos pedidos de que trata a presente regulamentação e ao Chefe do Exe-
cutivo a análise dos recursos interpostos em face às decisões da comissão Art. 5º Não 
poderão obter os benefícios previstos na Lei Municipal n.º 2.029, de 27 de outubro 
de 2.004 os contribuintes que já quitaram o imposto ainda que referente ao exercício 
em que pleiteiam o benefício. Parágrafo único: os benefícios previstos na mencionada 
Lei também não se aplicam nos casos em que os contribuintes se enquadrarem no 
contidos nas Leis Municipais de nº 996, de 24 de novembro de 1986, nº 1.689, de 23 
de novembro de 1999, nº 2.609, de 18 de junho de 2012, n° 2.921, de 16 de dezembro 
de 2014, nº 2.952, de 28 de abril e 2015, nº 2.973, de 16 de julho de 2015, nº 3.013, de 
15 de dezembro de 2015 e de nº 3.037, de 29 de março de 2016. Art. 6º Os benefícios 
previstos não geram em hipótese alguma, direito adquirido aos contribuintes, podendo 
ser revistos ou revogados a qualquer momento se cessados os motivos de sua conces-
são, como também não implicam em qualquer modalidade de compensação, seja a que 
título for. Art. 7º Todas as isenções e remissões eventualmente concedidas, bem como, 
autorização de parcelamento, deverão ser autorizadas por despacho fundamentado e 
assinado por todos os componentes da comissão ora instituída e a soma dos valo-
res isentos ou remidos estarem contemplados por estudo de impacto financeiro e nas 
autorizações legislativas referente a renúncia fiscal  Art. 8º Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, especialmente 
os Decretos nº 3.858 de 28 de setembro de 2018, nº 3.753 de 06 de março de 2018 e nº 
3.840 de 03 de setembro de 2018.  

Nova Odessa, 03 de dezembro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº  3.940, DE DEZEMBRO DE 2018.

"Nomeia membros para compor o Conselho de Regulação e Controle 
Social para apoio nas ações da Agência Reguladora dos Serviços de Sane-
amento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ, 
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para o biênio 2019 e 2020".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso I, e;
 CONSIDERANDO, a adesão do Município ao Consórcio Público Agência Regula-
dora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - 
ARES-PCJ;CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 2.611, de 20 de junho 
de 2012, que dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções do Consórcio Públi-
co de Direito Público da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES- PCJ;CONSIDERANDO, as premis-
sas constantes no art. 21 a 27 da Lei Federal nº 11.445/07 (Lei de Diretrizes Nacionais 
para Saneamento Básico), e do Decreto Federal nº 7.217/2010;CONSIDERANDO, o 
disposto na Resolução ARES-PCJ nº 01 de 21/11/2011, capítulo II, da criação do Con-
selho de Regulação e Controle Social em cada município consorciado; e suas altera-
ções; CONSIDERANDO, que o controle social consultivo é instrumento essencial de 
participação da sociedade, dando maior transparência aos atos da ARES-PCJ e legiti-
ma as decisões regulatórias; CONSIDERANDO, a necessidade de nomeação de novos 
membros para compor o Conselho Municipal de Regulamentação e Controle Social 
para apoio nas ações da ARES-PCJ, para o biênio 2019/2020;DECRETA:Art. 1º - Fi-
cam nomeados para integrar o Conselho Municipal de Regulação e Controle Social 
para apoio nas ações da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ, para o biênio 2019/2020:I - Re-
presentante do Serviço de Saneamento Básico, que presidirá o Conselho: TITULAR: 
Benjamim Bill Vieira de Souza - Presidente SUPLENTE: Wagner Fausto de Morais 
II - Representantes de Órgãos governamentais relacionados ao setor de Saneamento 
Básico: TITULAR: Paula Faciulli SUPLENTE: Jorge Pereira Fagundes III - Repre-
sentantes dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento Básico: TITULAR: Ri-
cardo Ongaro SUPLENTE: Daniel Cia Lorençatto IV - Representantes dos Usuários 
de Serviços de Saneamento Básico: TITULAR: Antonio dos Santos NetoSUPLENTE: 
Jacy Marchan Barboza Rossi V - Representantes de entidades técnicas, organizações 
da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionados ao setor de Saneamento 
Básico: TITULAR: Leonardo César de Campos SUPLENTE: Maria Tereza Casazza 
VI - Representantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente: TITULAR: 
Eric Anthony Padela SUPLENTE: Fernanda Rodrigues Dagrela Art. 2º - Os membros 
do Conselho de Regulação e Controle Social ora nomeados terão mandato de 02 (dois) 
anos, sendo permitida sua recondução nos termos da legislação vigente. Art. 3º - Os 
trabalhos do referido Conselho serão considerados de relevância para o Município, 
não percebendo os seus membros remuneração ou gratificação de qualquer espécie. 
Art. 4º - Os trabalhos deste Conselho serão regidos e fundamentados considerando as 
resoluções e atos normativos, expedidos pelo Consórcio Público Agência Reguladora 
dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - 
ARES-PCJ. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzin-
do seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições contrárias.  

Nova Odessa, 03 de dezembro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3224, DE 04 DEZEMBRO DE 2018.

"Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, no âmbito do programa FINISA, e dá outras 

providências."

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:Art. 1º Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação 
de crédito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o valor de R$ 1.000.000,00 
(Um milhão de reais), no âmbito do programa FINISA - Financiamento à Infraes-
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CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

P.A.D. 013/2018

Despacho: "Ante o cumprimento da pena pela processada, determino o encerramento 
do processo administrativo disciplinar e arquivamento dos autos.  

Nova Odessa, 03 de dezembro de 2018
DANIEL CIA LORENÇATTO

Diretor Financeiro

trutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em 
Despesa de Capital, nos termos da Resolução do CMN nº 4.589/2017 de 29/06/2017 
e suas alterações, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maior de 2000.Art. 2º Para garantia do principal, 
juros e outros encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a 
modo pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea 
"b", e parágrafo 3º da Constituição Federal, nos termos do §4º do art. 167, da Consti-
tuição Federal ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, 
bem como outras garantias em direito admitidas.§ 1º Para a efetivação da cessão ou 
vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados 
nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipu-
lados. § 2º Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA, 
outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes 
do contrato celebrado.§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o 
empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dí-
vida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros 
em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu 
pagamento final.§ 4º Para o pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros 
encargos da operação de crédito, fica a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL autorizada 
a debitar na conta-corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde 
são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos montantes necessários à 
amortização e pagamento final da dívida.Art. 3º Os recursos provenientes da operação 
de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento 
ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 
101/2000.Art. 4º O Poder Executivo Municipal incluirá, na Lei Orçamentária Anual 
e no Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica de Despesas de Capital, os 
recursos necessários aos investimentos a serem realizados, provenientes do FINISA/
Despesa de Capital, no montante mínimo necessário à realização do projeto e das 
despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da 
operação de crédito autorizada por esta lei, observado o disposto no parágrafo único 
do art. 20, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com abertura de programa especial 
de trabalho.Art. 5º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.

Nova Odessa, 04 de dezembro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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