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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

LEI Nº 3273 DE 29 DE MAIO DE 2019
Autor: vereador Angelo Roberto Réstio "Veda a venda ou promessa de venda de 

parcela de loteamento ou desmembramento não registrado".
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 promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º.  O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmem-
bramento, observadas as disposições da Lei Federal n. 10.257/01 (Estatuto da Cidade), da 
Lei Complementar 10/2006 e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. Art. 2º. 
É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não re-
gistrado. Art. 3º. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado, 
compete à Prefeitura Municipal notificar o loteador para que interrompa a venda irregular de 
lotes até regularizar a situação, bem como o adquirente, para que suspenda o pagamento das 
prestações restantes. Art. 4º. O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator às 
penalidades contidas no art. 50 da Lei Federal n. 6.766/79 (parcelamento do solo urbano). 
Art. 5º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º. Revogam-
-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 29 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº  3274 DE 29 DE MAIO DE 2019
Autor: vereador Sebastião Gomes dos Santos "Veda qualquer discriminação à 

criança e ao adolescente com deficiência ou doença crônica nos estabelecimen-
tos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou privadas"

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 promulgo a seguinte Lei:Art. 
1º.É vedada a discriminação à criança e ao adolescente com deficiência ou qualquer doença 
crônica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou 
privadas. Art. 2º. O estabelecimento de ensino, creche ou similar, deverá capacitar seu corpo 
docente e equipe de apoio para acolher a criança e o adolescente com deficiência ou doença 
crônica, propiciando-lhe a integração a todas as atividades educacionais e de lazer que sua 
condição pessoal possibilite. Art. 3º.Para os efeitos desta lei consideram-se deficiência ou 
doença crônica aquela que se refere a quaisquer pessoas que tenham desabilidade física ou 
mental, que limite substancialmente uma ou mais atividades importantes da vida, e:I -defici-
ência: toda e qualquer incapacidade ou desabilidade, física ou mental, que limite parcial ou 
substancialmente uma ou mais atividades fundamentais da pessoa no seu dia a dia; II -doença 
crônica: toda e qualquer enfermidade não contagiosa de caráter permanente que limite total 
ou parcialmente uma ou mais atividades diárias fundamentais ou que requeiram medicação 
e tratamento específico, tais como alergias, diabete tipo I, hepatite tipo C, epilepsia, anemia 
hereditária, asma, síndrome de Tourette, lúpus, intolerância alimentar de qualquer tipo. Art. 
4º.As sanções aplicáveis aos que praticarem atos de discriminação nos termos desta lei serão 
as seguintes: I -advertência, II -multa de até 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de São 
Paulo - UFESPs; III -multa de até 3.000 (três mil) UFESPs, em caso de reincidência. Art. 5º 
-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º. Revogam-se as disposições em 
contrário.

Nova odessa, 29 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº  3275 DE 29 DE MAIO DE 2019
"Altera o artigo 2º, da Lei nº 3.106, de 28 de junho de 2017, revogando a Lei 

Municipal nº 3229/2018."
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 promulgo a seguinte Lei:Art. 1º 
Fica alterada a redação do art. 2º, da Lei Municipal n. 3106 de 28 de junho de 2017, passando 
a ser o seguinte: "Art. 2º O COMTUR fica constituído por um membro titular e um membro 
suplente dos seguintes segmentos:  I - Representantes da iniciativa privada:  a) Representan-
tes das Agências de Turismo; b) Representantes da Hotelaria; c) Representantes do Artesa-
nato; d) Representantes de Promoções de Eventos; e) Representantes da Associação Comer-
cial e Industrial de Nova Odessa - (Acino); f) Representantes dos Bares e Restaurantes; g) 
Representantes dos Receptivos Turísticos; h) Representantes da Pessoa Com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida ;i) Representantes das Entidades Assistenciais; j) Representantes da 
Cultura. II -Representantes do Poder Público: a) Representantes da Secretaria Municipal de 
Governo; b) Representantes da Educação; c) Representantes do Turismo; d) Representantes 
do Meio Ambiente; e) Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico" Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Lei Municipal nº 3.229, de 12 de dezembro de 2018.

Nova odessa, 29 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº  3276 DE 29 DE MAIO DE 2019
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PODER EXECUTIVO

"Prorroga o prazo constante do artigo 8º da Lei n. 3.263, de 3 de abril de 2019, 
o qual dispõe acerca do prazo para adesão do Programa de Regularização de 

Débitos (PRD) instituído pelas Leis Municipais n. 3.086 de 23 de março de 2017 
e n. 3.113 de 11 de julho de 2017 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 promulgo a seguinte Lei: Art. 
1º O prazo estabelecido no artigo 8º da Lei n. 3.263, de 3 de abril de 2019, para adesão do 
Programa de Regularização de Débito - PRD, fica prorrogado até o dia 28 de junho de 2019.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 27 de 
maio de 2019.Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 29 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 9.291, DE 11 DE JUNHO DE 2019.
“Institui Comissão Processante e dá outras providências.”

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Nova Odessa, no uso de 
suas atribuições legais conforme autorização contida no artigo 78, inciso II, letra c, da Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que a apuração de infrações, responsabilidades e aplicação de penalida-
des aos servidores públicos do Município de Nova Odessa dar-se-á por meio de Sindicâncias 
e Processos Administrativos, nos termos das Leis Municipais nºs 2.913, de 24 de novembro 
de 2014 e 2.944, de 14 de abril de 2015 e da vigente Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública em promover os procedimen-
tos de investigação e fiscalização das condutas irregulares dos servidores públicos;

CONSIDERANDO os fatos constantes no processo administrativo nº 5221/2019, datado 
de 20 de maio de 2019, indicando possível irregularidade na conduta de servidores públicos 
municipais no desempenho de suas funções;

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para 
apurar a responsabilidade da servidora I.R.M., matrícula 1431, pelo suposto cometimento de 
infração administrativa.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão será composta pelos 
seguintes servidores: TITULARES: Presidente: GRACIELE DEMARCHI PONTES, Ma-
trícula 4736, Procuradora Jurídica; MÔNICA MIOTI DA SILVA, Matrícula 3171, Agente 
Fiscal de Rendas e FRANCISCO DE ARAÚJO, Matrícula 5148, Contador; 
 SUPLENTES: Presidente: MIRIAM REGINA CARCELLIANO DE ALMEIDA, Matrí-
cula 21398, Diretora de Escola; TERESA CRISTINA BAULER MONTESANO FERRAZ, 
Matrícula 33044, Escrituraria e servidora GIULIANA BARBOSA SANTOS FORTUNA-
TO, Matrícula 2393, Assessor de Gabinete Secretaria.

Parágrafo único. Os membros da Comissão exercerão suas funções sem prejuízo das demais 
atividades de suas funções, observada em qualquer caso a carga horária e vencimentos dos 
respectivos cargos públicos.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação 
necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais 
provas que entender pertinentes. 

Art. 4º A Comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da pu-
blicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, oferecendo relatório à Autoridade 
Superior, podendo ser prorrogada nos termos da Lei Municipal nº 2.913/2014.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova odessa,11 de junho de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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