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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº  3266 DE 17 DE ABRIL DE 2019.

Autor: vereador Sebastião Gomes dos Santos "Estabelece a obrigato-
riedade de instalação de dispositivo de áudio junto aos terminais de 

consulta de preços por código de barras nos estabelecimentos e dá outras 
providências"

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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:Art. 1º. Ficam os estabelecimentos, de qualquer natureza, que 
dispõem de terminais de consulta de preços ao consumidor por meio da leitura de 
código de barras, obrigados a instalar dispositivo de áudio para reprodução sonora 
do valor do produto, junto ao equipamento. Art. 2º. Constatado o não cumprimento 
da presente lei, o estabelecimento estará sujeito à multa em valor equivalente a 
100 (cem) UFESP, devendo ser aplicada em dobro para a hipótese de reincidência.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias após sua publicação. Art. 4º. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 17 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3267 DE 17 DE ABRIL DE 2019.

"Autoriza o Município de Nova Odessa a promover revisão geral na 
remuneração, nos valores do vale cesta mensal, cesta de Natal, auxílio 

refeição e vale alimentação e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

Estado 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 Fica o Município de Nova Odessa autorizado a 
promover revisão geral da remuneração, na ordem de 4,11% (quatro vírgula onze 
por cento) a partir de 1º de março de 2019, devidos a todos os servidores públicos 
municipais ativos e inativos.§ 1º A diferença da remuneração referente ao mês de 
março, será creditada em 07/05/2019;§ 2º A revisão geral incide nos subsídios do 
Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito, agentes políticos e comissionados, no mes-
mo percentual concedido aos servidores municipais efetivos, ficando ratificado a 
revisão geral concedida no último exercício, nos termos do que dispõe o parágrafo 
único do art. 12 da Lei Complementar de nº 56, de 11 de maio de 2018. Art. 2º Fica o 
Município de Nova Odessa autorizado a efetuar a revisão no valor da cesta mensal, 
pagos em pecúnia, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) vigente a 
partir do mês de março de 2019, passando para o valor de R$485,00 (quatrocentos 
e oitenta e cinco reais) a partir do mês de novembro de 2019.§ 1º O valor do vale 
cesta mensal é devido aos servidores municipais ativos e dos legalmente afastados 
do Poder Executivo, nos termos previstos pela Lei Municipal nº 2067, de 01 de 
junho de 2005;§ 2º A diferença do valor da cesta mensal referente ao mês de março, 
será creditada em 01/05/2019.Art. 3º Fica o Município de Nova Odessa autorizado 
a revisar o valor do benefício de cesta de Natal, pagos em pecúnia, no valor de 
R$460,00 (quatrocentos e sessenta reais).§ 1º O benefício é extensivo aos servido-
res públicos municipais afastados por motivo legal, nos termos da Lei Municipal nº 
2875, de 21 de agosto de 2014;§ 2º O valor do benefício, será creditado no cartão 
do vale cesta mensal do servidor até o dia 30 do mês de dezembro de 2019.Art. 4º 
Fica o Município de Nova Odessa, autorizado a realizar revisão do valor do vale 
ou ticket refeição, pagos os servidores públicos municipais lotados nos empregos 
de guardas municipais, vigias e agentes de trânsito, no valor de R$14,13 (quatorze 
reais e treze centavos).§ 1º O benefício é inerente as peculiaridades das respectivas 
funções e autorizado pelas Leis Municipais de nº 2.955, de 13 de maio de 2015 e 
de nº 3.180, de 04 de maio de 2018 e será creditado no cartão do vale cesta mensal 
do servidor;§ 2º A concessão do benefício substitui a obrigação do Município na 
concessão de refeições aos servidores abrangidos pelo benefício, nos termos da 
Lei Municipal nº 1725, de 21 de fevereiro de 2000;§ 3º O referido benefício não se 
incorpora aos vencimentos, para nenhum fim e não será considerada para cálculo 
de nenhuma vantagem pecuniária, não incidindo sobre ela os descontos previdenci-
ários. Art. 5º Fica o Município de Nova Odessa, autorizado a conceder revisão nos 
valores pagos à título de auxílio alimentação para o servidor que permanecer fora 
do Município no exercício de suas funções, no valor de R$39,56 (trinta e nove reais 
e cinquenta e seis centavos). § 1º O valor e sua forma de concessão, se submete ao 
regime de adiantamento, nos termos de que trata a Lei Municipal de nº 917, de 02 
de abril de 1985.Art. 6º Fica ratificado o Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 
de 2018/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Nova Odessa e o Sindica-
to dos Servidores Públicos Municipais Autárquicos Fundacionais Ativos e Inativos 
de Americana e Nova Odessa, em anexo.Art. 7º As despesas decorrentes com a 
aplicação da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, su-
plementada se necessário. Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2019, revogadas as disposições contrárias.

Nova Odessa, 17 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019Celebrado entre o MUNICÍ-
PIO DE NOVA ODESSA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, BENJA-
MIM BILL VIEIRA DE SOUZA, e o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS MUNICIPAIS AUTÁRQUICOS FUNDACIONAIS ATIVOS E INATIVOS 
DE NOVA ODESSA - SSPMANO, neste ato representado pelo Presidente, ADRIA-
NO JOSÉ DO CARMO ROSA, com fundamento no resultado da Assembleia Ge-
ral setorial, realizada nos dias 27, 28 e 29 de março de 2019, fica estabelecido o 
presente ACORDO COLETIVO, na forma e cláusula a seguir.CLÁUSULA PRI-

MEIRA - Da abrangência:Fica, desde já expressamente ajustado entre as partes, 
que o presente Acordo Coletivo de Trabalho abrangerá todos os servidores efetivos, 
tanto os celetistas como os estatutários ativos e inativos, além dos comissionados 
e agentes políticos, que estiverem em atividade na data de início da vigência do 
presente acordo e também aos que vierem a ser admitidos durante sua vigência.
CLÁUSULA SEGUNDA - Da vigência:Fica fixado o termo inicial do presente 
acordo 01/03/2019 e seu termo final 29/02/2020.CLÁUSULA TERCEIRA - Da re-
visão geral da remuneração:Fica revisada a remuneração básica do funcionalismo 
público municipal em 4,11% (quatro vírgula onze por cento), observando a data-
-base o mês de março/2019. A diferença da remuneração referente ao mês de mar-
ço, será paga em 07/05/2019.CLÁUSULA QUARTA - Da revisão do valor do vale 
cesta mensal:Fica revisado o valor do vale cesta mensal nos seguintes termos: a) 
R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), devidos a partir do mês março/2019; e b) 
R$485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) devidos a partir do mês de novem-
bro/2019. Fica ajustado que a diferença do valor da cesta mensal referente ao mês de 
março, será creditada em 01/05/2019. CLÁUSULA QUINTA - Da revisão do valor 
da cesta de Natal:Fica revisado o valor da cesta de Natal para R$460,00 (quatro-
centos e sessenta reais), a ser pago até o dia 30 do mês de dezembro do respectivo 
exercício.CLÁUSULA SEXTA - Da revisão dos valores de auxílio alimentação:Fica 
revisado os valores relativos ao auxílio alimentação para o servidor que permanecer 
fora do Município no exercício de suas funções, em 4,11% (quatro vírgula onze 
por cento), passando para R$39,56 (trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
CLÁUSULA SÉTIMA - Da revisão do vale alimentação dos Guardas Civis Mu-
nicipais, Vigias e Agentes de Trânsito:Fica revisado o valor do vale alimentação 
dos GCMs, Vigias e Agentes de Trânsito em 7,61% (sete vírgula sessenta e um 
por cento), passando para R$14,13 (quatorze reais e treze centavos).CLÁUSULA 
OITAVA - Do local de descanso para os servidores do Paço:Fica definido que no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei que ratificar o presente 
acordo, o Município deverá viabilizar local de descanso no horário de almoço para 
os servidores municipais que laboram junto ao Paço Municipal.CLÁUSULA NONA 
- Da conclusão e encaminhamento do LTCATFica ajustado que o Setor de Medicina 
e Segurança do Trabalho deverá encaminhar ao Sindicato, no prazo de até 30 (trin-
ta) dias contados da publicação da Lei que ratificar o presente acordo, a conclusão 
dos trabalhos relativos aos Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho 
(LTCAT).CLÁUSULA DÉCIMA - Da implementação do P.D.V.O Município deverá 
promover estudos, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da publicação da Lei 
que ratificar o presente acordo no sentido de verificar a viabilidade de implementar 
o Programa de Demissão Voluntária (PDV).O estudo porém, não obriga o Município 
na implementação do referido Programa, já que a sua viabilidade depende de dispo-
nibilidade orçamentária e financeira, além de aprovação de Lei especifica.CLÁU-
SULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da ratificação:Ficam ratificadas as demais cláusulas 
e condições dos acordos coletivos anteriores que efetivamente tenham sido incor-
poradas no contrato de trabalho do servidor.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 
Das disposições finais:A celebração do presente acordo não obsta a elaboração de 
eventuais termos aditivos no tocante às questões da pauta de reivindicações, desde 
que não impliquem em compromissos ou obrigações, especialmente de natureza 
pecuniária ao Município.O presente acordo deverá ser ratificado por Lei Municipal 
a ser proposta pelo Município e aprovada pela Câmara Municipal.As partes assinam 
o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.Nova Odessa, 05 de abril de 
2019.BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA Prefeito MunicipalADRIANO JOSÉ 
DO CARMO ROSA Presidente - SSPMANO SUZELY APARECIDA BARBOSA 
Advogada - SSPMANO JULIO CESAR CAMARGO Secretário de Administração 
JULIANA CAMARGO DOS SANTOS Secretária interina de Assuntos Jurídicos  
 
Testemunhas:  1._____________________________
  2._______________________________

Câmara Municipal de Nova Odessa, 16 de abril de 2019. VAGNER BARILON 
Presidente SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 1ºSecretário   TIAGO LOBO 2º 
Secretário
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DECRETO Nº 3.985 DE 17 DE ABRIL DE 2019.

"Aprova Loteamento -  Jardim dos Lagos 2".

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 8, Inciso I e;

CONSIDERANDO  o disposto na Lei Federal n. 10.257/2001 e Leis 
Complementares do Município n. 10/2006 e suas alterações;

CONSIDERANDO  que o projeto foi desenvolvido e aprovado pelos ór-
gãos técnicos  estadual e municipal;

CONSIDERANDO  que o conteúdo do processo administrativo PMNO 
nº 10.944/2015 demonstra que foram observadas as formalidades legais;

CONSIDERANDO  que a Secretaria de Obras Públicas, Projetos e Pla-
nejamento Urbano do Município de Nova Odessa aprovou os projetos 
técnicos para implantação do loteamento residencial denominado "Jar-
dim dos Lagos 2", pertencente, conforme matrícula n. 14.020 do Car-
tório do Registro de Imóveis da Comarca de Americana, a AVT Muller 
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.;

CONSIDERANDO  que, o Projeto Urbanístico apresentado foi aprovado 
previamente em 23 de junho de 2017, conforme certidão Prévia de Dire-
trizes expedida em 04/07/2016;

CONSIDERANDO  que o referido loteamento recebeu aprovação final 
da Diretoria de Obras Públicas e Projetos do Município de Nova Odessa, 
em 11 de abril de 2019;

CONSIDERANDO  que o loteamento Jardim dos Lagos foi caracterizado 
como loteamento de Interesse Social, conforme ofício nº 07/HAB/2019;

DECRETA:

Art. 1º  Fica aprovado o loteamento residencial de Altíssima Densida-
de denominado "Jardim dos Lagos 2", de propriedade de AVT Muller 
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, em gleba com área total de 
386.483,66 metros quadrados e com as seguintes características:
  Especificações Área -  (m²) - %
  1. Área de Lotes (nº de lotes: - 893) 189.551,62  -  49,0452%
  2. Total de Áreas Públicas
  2.1. Sistema Viário 94.942,33 - 24,5657%
  2.2. Áreas Institucionais 19.639,09 - 5,0815%
  2.3. Espaços Livres de Uso Público
  2.3.1. Áreas Verdes / APP 82.350,62 - 21,3076%
  2.3.2. Sistema de Lazer
  3. Outros (especificar)
  4. Área Loteada 386.483,66 - 100%
  5. Área Remanescente
  6. Total da Gleba 386.483,66

Art. 2º O loteamento em questão tem como classificação de "Loteamen-
to Residencial de Altíssima Densidade" e somente poderá ter destinação 
de uso residencial, exceto os lotes com frente para Avenida Maurilio 
Bagne da Silva e Lotes situados nas esquinas das quadras que serão des-
tinados ao uso misto de comércio e residência.

Art. 3º  A loteadora e ou proprietários da gleba loteada ficam obriga-
dos à realização das obras de infraestrutura abaixo relacionadas e ga-
rantidas mediante hipoteca do imóvel, nos termos do artigo 7º da lei 
complementar 36/2014, o qual obriga o loteador, no ato de registro do 
loteamento, a hipotecar em favor da Municipalidade, no mínimo, 20% 
(vinte por cento) da área total dos lotes resultantes do loteamento, ou 
garantia equivalente, sob pena de cassação do alvará de aprovação, para 
garantia das obras abaixo relacionadas, assim como, para aquelas cujas 
diretrizes tenham sido expedidas e não contempladas nos totais abaixo 
discriminados, bem como, eventual apontamento inferior de valores para 
a execução das obras necessárias.
  § 1º Serão caucionados os seguintes Lotes, e realizados os respectivos 
serviços, nos termos descritos abaixo:
  I- Lotes 12, 13, 15 e 16 da Quadra 18, perfazendo um total de 993,86 
m², em garantia às obras de terraplanagem e abertura de ruas;
  II- Lotes 14, 17, 18, 19, da Quadra 18, Lotes 01 à 26 da Quadra 23 e 
Lotes 01 à 10 da Quadra 19, perfazendo um total de 8.255,26 m², em 
garantia às obras de rede de galerias de águas pluviais;
  III- Lotes 11 à 34 da Quadra 19, perfazendo um total de 4.962,69 m², 
em garantia às obras de rede de esgoto;
  IV- Lotes 35 à 47 da Quadra 19 e Lote 01 da Quadra 20, perfazendo um 
total de 3.035,95 m², em garantia às obras de rede de água;
  V- Lotes 02 à 31 da Quadra 20, Lotes 01 à 17 da Quadra 21 e Lotes 01 
à 28 da Quadra 24, perfazendo um total de 16.005,67 m², em garantia às 
obras de guias, sarjetas e pavimentação;  
  VI- Lotes 29 à 50 da Quadra 24, perfazendo um total de 4.400,00 m², 
em garantia às obras de energia elétrica pública e domiciliar;
  VII- Lote 51 da Quadra 54 e Lotes 11, 20 e 21 da Quadra 18, perfazendo 
um total de 897,02 m², em garantia às obras de arborização, sinalização 
de trânsito, e demarcação de lotes;
  §2º A liberação dos lotes caucionados indicados no parágrafo anterior 

se dará de acordo com o cumprimento das respectivas obras por parte da 
loteadora, cabendo a Diretoria de Obras Públicas e CODEN a expedição 
de certidão de liberação parcial de caução, mediante a comprovação da 
execução e conclusão de cada obra correspondente aos lotes colocados 
em garantia.
  §3º O proprietário do empreendimento deverá implantar a rede interna 
de abastecimento de água e realizar sua interligação ao sistema público 
de abastecimento de água, de acordo com as diretrizes estabelecidas 
pela CODEN.
  §4º O proprietário do empreendimento deverá implantar a rede interna 
de coleta e de afastamento de esgoto e realizar a interligação ao coletor 
tronco do Córrego Palmital existente, tudo conforme projetos aprovados 
pela CODEN .
  §5º As redes internas de abastecimentos de água e de coleta e afasta-
mento de esgoto e suas interligações aos sistemas públicos deverão estar 
em condições operacionais antes do início da ocupação das unidades 
habitacionais.
  §6º O empreendimento deverá ter suas obras de implantação inicia-
das em um prazo máximo de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
de emissão do Certificado GRAPROHAB, sob pena de caducidade da 
aprovação concedida, conforme disposto no Parágrafo 1º do Artigo 70, 
do Regulamento da Lei Estadual n° - 997/76, aprovado pelo Decreto 
Estadual n° 8468/76, alterado pelo Decreto Estadual n° 47.397/2002.
  §7º Após a implantação da infraestrutura e antes da ocupação do em-
preendimento, o interessado deverá requerer a Licença de Operação à 
CETESB, conforme disposto no Artigo 62 do Regulamento da Lei Es-
tadual n° 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual n° 8468/76, alterado 
pelo Decreto Estadual n° 47.397/2002.
  §8º O proprietário deverá atender integralmente o termo de compro-
misso nº 479/2017 e determinações dos integrantes do GRAPROHAB.  

Art. 4º  As obras de infraestrutura e aquelas exigidas em diretrizes pelo 
Município de Nova Odessa e CODEN de Nova Odessa, serão garantidos 
pela hipoteca em favor do Município de Nova Odessa, no ato de registro 
do loteamento, a ser gravada no imóvel descrito em matrícula, avaliado 
em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais).
  §1º Os prazos para execução das obras de infraestrutura serão contados 
da data de registro, no CRI - Nova Odessa, do loteamento conforme 
cronograma físico-financeiro de obras encartados no processo PMNO 
n. 10944/2015.
  §2º As obras de infraestrutura e construções deverão obedecer as dire-
trizes, normas e exigências estabelecidas pela Diretoria de Obras Públi-
cas e pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN.

Art. 5º  Fica expressamente proibida a subdivisão ou desmembramen-
to dos lotes resultantes do presente loteamento, devendo tal proibição 
constar nos contratos de compra e venda, escrituras públicas e nas ma-
trículas dos imóveis.

Art. 6º  Serão destinados os seguintes lotes, para comercialização com 
as famílias inscritas no cadastro Municipal de Habitação, conforme re-
gras do Ofício n. 07HAB/2019, que faz parte integrante deste Decreto: 
Quadra 17 - Lotes de 02 a 15 e Lotes de 18 a 31, Quadra 18 - Lotes de 
02 a 14 e Lotes de 17 a 29, Quadra 19 - Lotes de 02 a 24 e Lotes de 27 a 
46, Quadra 20 - Lotes de 02 a 16 e Lotes de 19 a 30, Quadra 21 - Lotes 
de 02 a 09 e Lotes de 12 a 16, Quadra 22 - Lotes de 02 a 17 e Lotes de 
20 a 33, Quadra 23 - Lotes de 02 a 13 e Lotes de 16 a 25, Quadra 24 - 
Lotes de 02 a 50  

Art. 7º O proprietário tem a obrigação de executar a construção de pré-
dio escolar com até 1.000,00 m² (mil metros quadrados) em local in-
dicado pelo município conforme termo de compromisso apostilado no 
PMNO 10944/2015. A construção deverá obedecer aos critérios técnicos 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), normas de 
acessibilidade universal, normas técnicas do Corpo de Bombeiros, có-
digo sanitário estadual, plano diretor municipal, código de edificações 
e demais legislações pertinentes. Além disso, fica responsável pela ela-
boração de todos os projetos e levantamentos necessários para execução 
da obra.  

Art. 8º  Deverá ser executada uma adutora de água tratada em tubos DE-
FOFO de diâmetro = 250mm, desde a saída do reservatório existente do 
sistema Klavin, cujo qual possui coordenadas UTM (7.477.017,7258N 
; 262.082,0077E), até o ponto de coordenadas UTM (7.475.097,9570N 
; 261.605,5270E), localizado na confluência entre a Rodovia Rodolfo 
Kivitz e a Rua Frederico Puke, com extensão aproximada de 2.200,00m

Art. 9º O proprietário deverá submeter toda a documentação da empre-
sa, pessoal e relativa à propriedade do imóvel, pertinente ao projeto 
aprovado pelo Município de Nova Odessa, para análise definitiva pelo 
Cartório de Registro de Imóveis, por ocasião do registro cartorário.

Art. 10  O interessado só levará a registro o loteamento após a adesão 
prevista na Lei Municipal n. 682 de 20 de setembro de 1978 e Decreto 
Municipal n. 3443/2015, assim como, junto à Companhia de Desenvol-
vimento - CODEN de Nova Odessa."

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições contrárias.

Nova Odessa, 18 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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