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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.795 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020
"Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos referente ao contido na 
Portaria de nº 9.476, de 29 de novembro de 2019 e o contido na Portaria 

de nº 9.632, de 31 de março de 2020"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1ºProrrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a conclusão dos trabalhos pela 
Comissão para realização de Inventário Físico-Financeiro dos bens imóveis do Mu-
nicípio de Nova Odessa, conforme o que dispõe a Portaria de nº 9.476, de 29 de 
novembro de 2019.

Art. 2ºDeterminar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Nova odessa, 18 de novembro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

LEI Nº 3.355, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020
Autoria: Vereador ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA

“Dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos 
do Município de Nova Odessa nos quais ocorram adulteração de combustí-

veis e defraudação de quantidade abastecida.”

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. Será cassado o alvará de funcionamento do estabelecimento instalado no 
âmbito do Município de Nova Odessa que adquirir, transportar, estocar ou revender 
derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidrato 
carburante e demais combustíveis líquidos carburantes em desconformidade com as 
especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente e que, comprovadamen-
te, venha a adulterar combustíveis oferecidos aos consumidores finais ou a revende-
dores.

Art. 2º.  É considerada infração grave, sujeita à penalidade de cassação do alvará de 
funcionamento, a constatação da adulteração do combustível oferecido aos consumi-
dores, por estabelecimento instalado no Município, através de laudo da ANP - Agência 
Nacional do Petróleo, ou entidade credenciada ou com ela conveniada para elaborar 
exames ou análises de padrão de qualidade de combustíveis automotores.

§ 1º. Constatada a infração nos termos do caput deste artigo, o Poder Público Munici-
pal determinará a instauração de processo administrativo, permitindo ampla defesa ao 
acusado, para só depois da decisão, cassar o alvará de funcionamento.

§ 2º. A sociedade empresária e seus sócios que tiverem o alvará de funcionamento 
cassado devido o ato ilícito praticado, ficam proibidos de obter novo alvará para o 
mesmo ramo de atividade, pelo período de 05 (cinco) anos.

Art. 3º. O Poder Executivo Municipal encaminhará ao Ministério Público as infrações 
cometidas, para que este as apure de acordo com o art. 171, § 2º inciso IV do Código 
Penal.
Art. 4º. Nas mesmas penas incorrerá o estabelecimento que venha a defraudar quanti-
dade de combustível abastecida. 

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênio com a ANP – Agência 
Nacional de Petróleo, com o IPEM – Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São 
Paulo e com entidades e empresas para a elaboração de laudos que comprovem os 
casos de adulteração de combustíveis e defraudação de quantidade abastecida, pre-
vistos nesta Lei, assim como para o recebimento de informações atualizadas sobre os 
estabelecimentos que comprovadamente fraudarem combustíveis.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n. 2.114, de 15 
de dezembro de 2005.

Nova odessa, 23 de novembro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 62,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020
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“Dispõe sobre o Empreendimento Habitacional de Interesse Social.”

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 promul-
go a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O Empreendimento Habitacional de Interesse Social (EHIS) será desenvolvi-
do e implementado nos termos desta Lei Complementar.

Parágrafo único. O Empreendimento Habitacional de Interesse Social poderá ter a 
participação de empreendedores privados, cooperativas e associações em regime de 
parceria com o Município através de formas associativas, societárias ou contratuais.

Art. 2º. São objetivos desta Lei Complementar, em consonância com a Política de 
Habitação do Município de Nova Odessa:

I - Estabelecer mecanismo legal para que o Município, enquanto órgão responsável 
pelas ações que têm por finalidade a redução do déficit habitacional registrado na faixa 
de população denominada de interesse social, possa atuar diretamente ou sob regime 
de parcerias na produção de empreendimentos habitacionais de interesse social;

II - Estimular a produção de empreendimentos habitacionais de interesse social, 
atraindo maiores investimentos para o setor, aumentando a oferta de imóveis de in-
teresse social, especialmente nas áreas de vazio urbano, de modo a reduzir o déficit 
habitacional existente no município de Nova Odessa;

III - Simplificar e agilizar os procedimentos de aprovação de empreendimentos de 
interesse social projetados para atender à demanda habitacional no Município de Nova 
Odessa.

Art. 3º. O Empreendimento Habitacional de Interesse Social divide-se em tipos, con-
forme definido no Anexo I desta Lei Complementar, que poderão ser implantados em 
um único empreendimento e/ou loteamento, devidamente relacionados em memorial 
descritivo, respeitando-se os demais parâmetros estabelecidos na legislação edilícia 
vigente.

Parágrafo único. Os tipos descritos no Anexo I poderão ser alterados por ato do Poder 
Público Municipal para adequar-se a critérios e parâmetros definidos em programas 
habitacionais da União, do Estado, bem como do Município, para fins de inscrição no 
Cadastro Municipal de Habitação.

Art. 4º. O Empreendimento Habitacional de Interesse Social será considerado de ma-
nifesto interesse público e terá tramitação prioritária e preferencial perante os órgãos 
municipais licenciadores, que serão analisados e aprovados em até noventa dias, pror-
rogáveis por mais noventa dias.

TÍTULO II
DA VIABILIDADE TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO E AÇÕES MITIGATÓ-
RIAS DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Art. 5º. Os empreendimentos enquadrados como EHIS deverão ser submetidos à via-
bilidade técnica e socioeconômica mediante a apresentação do Estudo de Impacto 
de Vizinhança - EIV e seu respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, que 
serão analisados pelas secretarias municipais competentes.

§ 1º. O EIV/RIV deverá ser elaborado por profissional técnico devidamente habilitado, 
contratada às expensas e sob responsabilidade do interessado.

§ 2º. Os estudos apresentados deverão conter linguagem adequada e acessível à com-
preensão de todos os segmentos sociais.

§ 3º. O EIV/RIV deverá contemplar a análise dos efeitos positivos e negativos do em-
preendimento na qualidade de vida da população residente ou usuária da vizinhança 
imediata.

§ 4º. Considera-se vizinhança imediata, aquela instalada nos lotes e quadras lindeiros 
ao empreendimento, e, vizinhança mediata, aquela situada na área de influência do 
empreendimento e que pode por ele ser atingida, cujo raio é variável, nunca inferior a 
1 km, e deverá ser justificado.

§ 5º. Concluída a análise do EIV/RIV, a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e 
Planejamento Urbano expedirá Parecer de Viabilidade Técnica e Socioeconômica com 
validade improrrogável de quatro anos contendo informações necessárias para pros-
seguimento do processo.

Art. 6º. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) tem por objetivos:

I - definir medidas mitigadoras e compensatórias em relação aos impactos negativos 
de empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas;

II - definir medidas intensificadoras em relação aos impactos positivos de empreendi-
mentos, atividades e intervenções urbanísticas;

III - democratizar o processo de aprovação de empreendimento de impacto;
IV - orientar a realização de adaptações ao projeto de aprovação dos empreendimentos 
de impacto de forma a adequá-los às características urbanísticas, ambientais, culturais 
e socioeconômicas locais;

V - assegurar a utilização adequada e sustentável dos recursos ambientais, culturais, 
urbanos e humanos;

VI - subsidiar processos de tomada de decisão relativos à aprovação de empreendi-
mentos de impacto;

VII - contribuir para a garantia de boas condições de saúde e segurança da população;

VIII - evitar mudanças irreversíveis e danos graves ao meio ambiente, às atividades 
culturais e ao espaço urbano;

IX - subsidiar o processo de gestão do sistema municipal de planejamento.

Art. 7º. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) será executado de forma a con-
templar os efeitos positivos e negativos do empreendimento, incluindo a análise, no 
mínimo, dos seguintes itens:

I - adensamento populacional;

II - equipamentos públicos urbanos, incluindo-se: abastecimento de água, coleta e 
afastamento de esgoto, estações de tratamento de esgotos, fornecimento de energia 
elétrica, geração e coleta de resíduos, capacidade das redes de escoamento de águas 
pluviais;

III - equipamentos públicos comunitários;

IV - uso e ocupação do solo;

V - efeitos da valorização ou desvalorização imobiliária do entorno;

VI - a geração de tráfego e de demandas por melhorias e complementações nos sis-
temas de transporte coletivo e de circulação viária não motorizada e motorizada e 
sistemas de mobilidade urbana;

VII - os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções urbanísticas 
propostas sobre a ventilação, iluminação, paisagem urbana, recursos naturais e patri-
mônio histórico e cultural da vizinhança;

VIII - geração de renda e emprego;

IX - geração de poluição ambiental, sonora, vibração e outros;

X - geração de resíduos sólidos;

XI - efeitos nas águas superficiais e subterrâneas;

XII - o acúmulo de impactos urbanos, ambientais, socioeconômicos e culturais gera-
dos tanto pelos empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas propostos 
quanto pelos já existentes.

Parágrafo único. O EIV/RIV deverá indicar as eventuais medidas mitigadoras ou com-
pensatórias para os impactos da implantação do EHIS e os procedimentos e medidas 
necessárias a compatibilização dos interesses do ambiente de sua localização, entorno 
e vizinhança mediata/imediata.

Art. 8º. O Poder Executivo Municipal poderá solicitar alterações e complementações 
no EIV/RIV como condição para aprovação do projeto, visando mitigar e compensar 
os impactos negativos do empreendimento.

Art. 9º. As obras e serviços necessários para mitigação dos impactos decorrentes da 
implantação do empreendimento apontados no Parecer de Viabilidade Técnica e So-
cioeconômica deverão ser objeto de Termo de Acordo e Compromisso - TAC entre a 
Prefeitura e parceiros.

Art. 10. A emissão do Alvará de Execução do empreendimento ficará condicionada à 
apresentação de Termo de Acordo e Compromisso - TAC, sendo que o Certificado de 
Conclusão da Obra - CCO, somente será expedido após o cumprimento integral de 
suas disposições.

Art. 11. O EHIS de baixo impacto ficará dispensado da elaboração de EIV/RIV.

§ 1º. Para os fins desta Lei, consideram-se de baixo impacto os empreendimentos com 
até cem unidades habitacionais servidos por infraestrutura básica, comprovada atra-
vés de certidão emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento 
Urbano.

§ 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a exigir EIV-RIV caso seja apre-
sentado novo projeto de EHIS de baixo impacto na vizinhança imediata de projeto da 
mesma natureza já aprovado e/ou implantado no município.

Art. 12. O desembolso para a mitigação apontada no Parecer de Viabilidade Técnica 
e Socioeconômica deverá obedecer aos critérios estabelecidos no Anexo II, Quadro I, 
parte integrante desta Lei, não podendo exceder 5% (cinco por cento) do custo global 
da obra.

§ 1º. Para efeito de cálculo do custo da obra, será utilizado o valor do CUB (Custo 
Unitário Básico da Construção, padrão normal, categoria R8N), com desoneração do 
mês corrente, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 
São Paulo - Sinduscon, aplicado sobre a área total a construir.

§ 2º. Os empreendimentos EHIS serão autorizados mediante pagamento de contrapar-
tida pelo empreendedor em unidades habitacionais acabadas e/ou lotes urbanizados 
conforme estabelecido no Quadro II do Anexo II desta Lei Complementar, a ser trans-
ferida ao Município de Nova Odessa.

§ 3º. As unidades habitacionais acabadas e/ou lotes urbanizados provenientes da con-
trapartida física serão destinadas prioritariamente aos inscritos no Cadastro Municipal 
de Habitação enquadrados na categoria EHIS tipo 1.

TÍTULO III
DAS ESPECIFICIDADES PARA PARCELAMENTO E OCUPAÇÃO ADMITIDOS 
PARA OS EHIS
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Art. 13. O EHIS, em todas as formas previstas no artigo 3º desta Lei Complementar, 
poderá ser aprovado no município, conforme Plano Diretor vigente, após a emissão de 
Parecer de Viabilidade Técnica e Socioeconômica pela Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Planejamento Urbano.

Parágrafo único. Não será permitida a implantação de EHIS em zoneamento indus-
trial.

Capítulo I
DOS PARÂMETROS ADMITIDOS PARA OS EHIS IMPLANTADOS NA FORMA 
DE LOTEAMENTO OU CONJUNTO HABITACIONAL

Art. 14. Para aprovação de parcelamento do solo, o empreendedor deverá executar as 
seguintes obras e serviços:

I - abertura de vias de circulação, incluindo pavimentação de leito carroçável e passeio 
público, respeitando-se a norma brasileira de acessibilidade;

II - demarcação de lotes, quadras e logradouros;

III - sistema de escoamento de águas pluviais;

IV - rede de energia elétrica;

V - rede de distribuição de água potável;

VI - rede de esgoto;

VII - sistema local de efluentes domésticos, quando for o caso;

VIII - sinalização viária vertical e horizontal;

IX - arborização das vias de pedestres;

X - recuperação/plantio ambiental das áreas verdes.

Parágrafo único. A infraestrutura prevista no caput deste artigo deverá ser executada 
no prazo máximo de quatro anos, indicado no cronograma de execução, que deverá ser 
apresentado no processo de análise do parcelamento do solo.

Art. 15. Para os fins desta Lei Complementar considera-se conjunto habitacional o 
empreendimento que resultar em unidades habitacionais com características comuns, 
analisadas e aprovadas concomitantemente ao processo de parcelamento do solo, sen-
do seu produto final identificado como lote urbanizado individualizado e respectiva 
unidade residencial edificada.

Art. 16. No EHIS implantado na forma de loteamento ou conjunto habitacional deve-
rão ser respeitados os seguintes parâmetros:

I - poderão ser reservados até 15% (quinze por cento) dos lotes com destinação exclu-
siva a usos comerciais, de serviços e institucionais estabelecidos em certidão de uso 
emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano;

II - as unidades habitacionais acabadas, aprovadas concomitantemente aos respectivos 
loteamentos, não poderão ultrapassar a área construída de 70,00m² (setenta metros 
quadrados);

III - as unidades habitacionais acabadas descritas no inciso II deste artigo poderão ser 
ampliadas por seus adquirentes observando-se os limites estabelecidos no art. 20 desta 
Lei Complementar.

Art. 17. Os lotes urbanizados terão área mínima de 125,00m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) e máxima de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), 
com testada mínima de 5,00m (cinco metros), exceto para os lotes de esquina e aque-
les localizados nas divisas, que poderão ter até 300,00m² (trezentos metros quadrados) 
com testada mínima de 9,00m (nove metros).

Parágrafo único. No caso de incidência de viela sanitária, o lote mínimo deverá ser 
acrescido da área correspondente à área da viela sanitária, observada a área máxima 
do lote estabelecida no caput deste artigo.

Art. 18. As quadras terão extensão máxima de 250,00m (duzentos e cinquenta metros) 
e profundidade mínima de 36,00m (trinta e seis metros).

Art. 19. O projeto de parcelamento do solo deverá prever a hierarquização das vias 
públicas e a continuidade da malha viária existente, respeitando a largura das vias dos 
loteamentos lindeiros já aprovados.

Capítulo II
DOS PARÂMETROS ADMITIDOS PARA OS EHIS IMPLANTADOS NA FORMA 
DE UNIDADES ACABADAS UNIFAMILIARES

Art. 20. O EHIS na forma de unidade habitacional acabada unifamiliar deverá atender 
aos seguintes parâmetros de ocupação:

I - Taxa máxima de ocupação de 80% (oitenta por cento);

II - Área permeável mínima de 10% (dez por cento) da área do terreno;

III - Dispensado o afastamento lateral e de fundos desde que não existam aberturas a 
menos de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) das divisas do terreno;

IV - Recuo frontal de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros) e recuo lateral 
de 2,00m (dois metros);

a) poderá ter vaga coberta sobre o recuo frontal;

b) a cobertura exclusiva para vaga que trata o inciso IV do caput deste artigo não será 
computada no cálculo de taxa máxima de ocupação.

V - Altura do pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

Capítulo III
DAS ESPECIFICIDADES PARA OS EHIS IMPLANTADOS NA FORMA DE UNI-
DADES HABITACIONAIS ACABADAS MULTIFAMILIARES AGRUPADAS 
VERTICAL OU HORIZONTALMENTE

Art. 21. O EHIS, na forma de unidades habitacionais acabadas multifamiliares agrupa-
das vertical ou horizontalmente, poderá ser implantado em lotes ou glebas, obedecen-
do ao tamanho máximo de quadra estabelecido em legislação vigente.

Art. 22. A edificação sobre gleba condiciona-se à comprovação da existência de obras 
de infraestrutura que viabilizem a implantação do empreendimento urbano, dentre 
elas:

I - tamanho máximo de gleba não excedente à área de 20.000m² (vinte mil metros 
quadrados);

II - vias de circulação e acessos dotados de guias, sarjetas e pavimentação;

III - sistema de drenagem e escoamento de águas pluviais;

IV - rede de energia elétrica e iluminação pública;

V - rede de abastecimento de água potável, sistema de coleta, afastamento, tratamento 
e disposição final de esgoto.

§ 1º. Além das melhorias indicadas no caput deste artigo, outras poderão ser exigidas 
segundo as peculiaridades de cada empreendimento.

§ 2º. A verificação da infraestrutura existente será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano.

§ 3º. Caso a gleba não possua a infraestrutura ou exista a necessidade de sua com-
plementação, o empreendedor deverá providenciar a aprovação da edificação pelos 
órgãos competentes mediante a obtenção das licenças e executar as obras às suas ex-
pensas.

Art. 23. As diretrizes viárias de alargamento incidentes sobre a gleba deverão ser do-
adas à Municipalidade através de instrumento próprio, com abertura das matrículas 
correspondentes às áreas públicas e à gleba resultante.

SEÇÃO I
DOS PARÂMETROS PARA OS EHIS IMPLANTADOS NA FORMA DE UNIDA-
DES HABITACIONAIS ACABADAS MULTIFAMILIARES AGRUPADAS HORI-
ZONTALMENTE

Art. 24. Para o EHIS na forma de unidades habitacionais acabadas multifamiliares 
agrupadas horizontalmente, ficam admitidos os seguintes parâmetros de ocupação do 
solo e disposições construtivas:

I - Taxa de ocupação (to) de todo o conjunto menor ou igual a 0,8 (oito décimos);

II - A área construída máxima da unidade habitacional será de até 70,00m² (setenta 
metros quadrados), que poderá ser ampliada por seu adquirente observando-se os li-
mites contidos na aprovação do empreendimento;

III - Número máximo de unidades habitacionais igual ao resultado da divisão da área 
do terreno por 125,00m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), que será aproxima-
do para mais quando a fração for igual ou maior a 0,5 (cinco décimos);

IV - Fração ideal por unidade habitacional mínima de 125,00m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) e máxima de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), 
sendo a fração ideal calculada pela divisão entre a área total do terreno e o número de 
unidades habitacionais a serem implantadas;

V - Altura do pé-direito no mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

VI - Recuos em relação a todos os alinhamentos maiores ou iguais a 4,00m (quatro 
metros);

VII - Afastamentos maiores ou iguais a:

a) 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) em relação a todas as divisas do terreno;

b) 4,00m (quatro metros) em relação às vias particulares frontais e 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros) para vias particulares laterais;

c) 3,00m (três metros) entre agrupamentos de unidades habitacionais ou entre unida-
des isoladas;

VIII - Extensão de fachada:

a) fachada do agrupamento de unidades habitacionais menor ou igual a 70,00m (se-
tenta metros);

b) fachada das unidades habitacionais isoladas ou agrupadas com extensão maior ou 
igual a 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);
IX - Local destinado à guarda de veículos na proporção mínima de 1(uma) vaga para 
cada unidade de habitação, permitida nos recuos e afastamentos quando descoberta;

X - As vias particulares de circulação terão as seguintes características:

a) vias de circulação de veículos com largura mínima do leito carroçável igual a 5,00m 
(cinco metros) com raio de concordância mínima de 6,00m (seis metros) e declividade 
máxima de 12% (doze por cento);

b) vias de circulação de pedestres e de acesso às unidades habitacionais com largura 
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mínima livre igual a 1,20m (um metro e vinte centímetros);

c) deverá ser garantido o acesso de veículos para atendimentos e emergências com 
largura mínima igual a 4,00m (quatro metros) em trechos retos e de 5,00m (cinco me-
tros) nas seções em curva, sendo nestas o raio interno mínimo de 6,00m (seis metros), 
devendo atender a todas as edificações do condomínio, permitida a inclusão neste 
acesso da via de circulação de pedestres.

XI - Áreas destinadas a lazer e a atividades sociais com área maior ou igual a:

a) 3,50m² (três metros e cinquenta centímetros quadrados) de área descoberta por 
unidade habitacional;

b) 1,50m² (um metro e cinquenta centímetros quadrados) de área coberta por unidade 
habitacional, respeitando-se o mínimo de 30,00m² (trinta metros quadrados).
XII - quando houver edificação destinada à portaria do conjunto, esta deverá ser dota-
da de instalação sanitária e poderá estar junto ao alinhamento, respeitando o limite de 
10,00m² (dez metros quadrados);

XIII - Em unidades sobrepostas, a escadaria de acesso poderá atender a mais de uma 
unidade desde que obedecidas as dimensões mínimas e máximas previstas no Código 
de Obras do Município;

XIV - abrigo protegido para guarda de lixo no alinhamento com a via pública;

XV - Área permeável mínima 10% (dez por cento) da área do terreno;

Art. 25. Poderão ser reservadas até 15% (quinze por cento) das áreas destinadas à ha-
bitação para usos comerciais, de serviços e institucionais de baixo impacto conforme 
permissões do zoneamento vigente, observando-se que:

I - deverão ser garantidos acessos de pedestres e veículos independentes das áreas 
habitacionais;

II - a área de vagas destinadas aos usos comerciais, de serviços e institucionais, quan-
do cobertas, não serão computadas na reserva de até 15% (quinze por cento) prevista 
neste artigo;

III - 1 (uma) vaga para cada 100,00m² (cem metros quadrados) de área de construção 
destinada aos usos comerciais, de serviços e institucionais, permitida nos recuos e 
afastamentos quando descoberta, respeitando-se o mínimo de duas vagas;

IV - quando o estacionamento referente aos usos comerciais, de serviços e institu-
cionais for coberto, a área correspondente poderá ser deduzida da área de construção 
destinada aos usos mencionados para o cálculo do número de vagas;

Parágrafo único. Para o cálculo do número de vagas, o resultado será aproximado para 
mais quando a fração for igual ou maior que 0,5 (cinco décimos).

SEÇÃO II
DOS PARÂMETROS ADMITIDOS PARA OS EHIS IMPLANTADOS NA FORMA 
DE UNIDADES HABITACIONAIS ACABADAS MULTIFAMILIARES AGRUPA-
DAS VERTICALMENTE

Art. 26. Para o EHIS na forma de unidades habitacionais acabadas multifamiliares 
agrupadas verticalmente ficam admitidos os seguintes parâmetros de ocupação do solo 
e disposições construtivas:

a) Taxa de ocupação do térreo (te), menor ou igual a 0,75 (setenta e cinco centésimos); 
e da torre (to), menor ou igual a 0,5 (cinco décimos);

b) Coeficiente de aproveitamento igual ao permitido no zoneamento vigente, conside-
rando-se que as áreas cobertas, em qualquer pavimento, destinadas aos estacionamen-
tos não serão consideradas no cálculo do coeficiente de aproveitamento;

c) Afastamentos maiores ou iguais a:

1. Afastamentos de fundos maior ou igual a 6m (seis metros) para edificações com 
altura maior que 9m (nove metros) e menor ou igual a 58 m (cinquenta e oito metros). 
Quando a edificação tiver altura maior que 58m (cinquenta e oito metros), aplicar a 
fórmula:

AF >= 6 + [(h-58)/2,60]x 0,35

2. Afastamentos laterais maior ou igual a 3m (três metros) para edificações com altura 
maior que 9m (nove metros) e menor ou igual a 37m (trinta e sete metros). Afastamen-
tos laterais maior ou igual a 6m (seis metros) para edificações com altura maior que 
37m (trinta e sete metros) e menor ou igual a 58m (cinquenta e oito metros). Quando 
a edificação tiver altura maior que 58m (cinquenta e oito metros), aplicar a fórmula:

AL >= 6 + [(h-58)/2,60] x 0,35

3. Afastamentos maiores ou iguais a 6m (seis metros) entre edificações agrupadas ou 
isoladas, com exceção dos subsolos.

d) Recuos maiores ou iguais a:

1. Recuos Frontal e de Fundos maior ou igual a 5m (cinco metros) para edificações 
com altura menor ou igual a 100m (cem metros). Quando a edificação tiver altura 
maior que 100m (cem metros), aplicar a fórmula:

RF >= 5 + [(h-I00)/2,60]x 0,35

2. Recuo Lateral maior ou igual a 2m (dois metros) para edificações com altura menor 
ou igual a 80m (oitenta metros). Quando a edificação tiver altura maior que 80m (oi-
tenta metros), aplicar a fórmula:

RL >= 2 + [(h-80)/2,60]x 0,35

e) Dispensado o uso de elevador quando o desnível entre o pavimento mais baixo e o 
piso do pavimento mais elevado for de até 12,00m (doze metros);

f) Área máxima da unidade habitacional não poderá exceder a 70.00m² (setenta metros 
quadrados);

g) O subsolo poderá ocupar a totalidade da área do terreno nas faixas correspondentes 
aos recuos e afastamentos mínimos desde que:

1. A área do terreno seja menor ou igual a 5.000m² (cinco mil metros quadrados);

2. Os níveis superiores da laje de cobertura do subsolo não se situem acima de 0,50m 
(cinquenta centímetros) dos níveis correspondentes do passeio público junto aos res-
pectivos alinhamentos e divisas do terreno;

3. Não existam aberturas para insolação e ventilação nas faces voltadas para as vias 
públicas;

4. As vias públicas para as quais os terrenos estiverem voltados não sejam objeto de 
legislação que impeça a ocupação do solo ao longo dos alinhamentos e até profundi-
dades determinadas;

5. Não atinjam o lençol freático, conforme constatado em laudo de sondagem espe-
cifico;

h) Local destinado a guarda de veículos será permitido nos recuos e afastamentos, 
quando descoberto, na proporção mínima de 1 (uma) vaga para cada unidade de ha-
bitação;

i) As vias particulares de circulação terão as seguintes características:

1. Vias de circulação de veículos com largura mínima do leito carroçável igual a 5,00m 
(cinco metros) com raio de concordância mínima de 6,00m (seis metros) e declividade 
de 12% (doze por cento);

2. Vias de circulação de pedestres e de acesso às unidades habitacionais com largura 
mínima livre igual a 1,20m (um metro e vinte centímetros);

3. E dispensada a via de circulação de pedestres que coincidir com a divisa do terreno 
e não servir de acesso à habitação;

4. Deverá ser garantido o acesso de veículos para atendimentos emergenciais com 
largura mínima igual a 4,00m (quatro metros) entre os trechos retos e de 5,00m (cinco 
metros) nas seções em curva, sendo nestas o raio interno mínimo de 6,00m (seis me-
tros), devendo atender a todas as edificações do condomínio, podendo estar incluída 
neste acesso a via de circulação de pedestres;

j) Altura do pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

k) Áreas destinadas a lazer e a atividades sociais com área maior ou igual a:

1. 10% (dez por cento) da área do terreno de área descoberta.

2. 2% (dois por cento) da área do terreno de área coberta, respeitando-se o mínimo de 
50,00m² (cinquenta metros quadrados).

l) Quando houver edificação destinada à portaria do conjunto, esta deverá ser dotada 
de instalação sanitária e poderá estar junto ao alinhamento, respeitando o limite de 
10,00 m² (dez metros quadrados);

m) Abrigo protegido para guarda de lixo no alinhamento com a via pública;

n) Área permeável mínima de 10% (dez por cento) da área do terreno.

TÍTULO IV
DO PROCESSO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS EHIS

Art. 27. Os empreendimentos habitacionais de interesse social EHIS serão aprovados 
em nome do Município, quando em regime de parceria previsto no parágrafo único do 
art. 1º desta Lei Complementar.

Art. 28. Nos casos de regime de parceria entre empreendedores privados e o Municí-
pio, este poderá desenvolver e disponibilizar os projetos das unidades habitacionais.

Art. 29. Aplica-se ao empreendimento EHIS a Lei nº 2.696 de 02 de maio de 2013 
- Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais e a Lei nº 3.105 de 21 de junho de 
2017 – Dispõe sobre a implantação de Núcleos Habitacionais e Lotes Urbanizados 
no Município.

Art. 30. Para análise e emissão das licenças municipais, deverá ser apresentado, além 
do Parecer de Viabilidade Técnica e Socioeconômica emitido pela Secretaria de 
Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a documentação obrigatória conforme pre-
visto no Plano Diretor Municipal vigente.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. O EHIS poderá ser aprovado no território urbano do município desde que res-
peite a legislação edilícia vigente, bem como demais legislações municipais, estaduais 
e federais vigentes no que esta Lei Complementar for omissa.

Art. 32. As divergências existentes entre o Cadastro da Prefeitura Municipal, as Cer-
tidões de Matrículas emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis, os projetos topo-
gráficos de imóveis e os projetos de anexações, subdivisões e modificações de lotes ou 
glebas serão consideradas como erro evidente a exigir retificação de matrícula junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis quando forem superiores a 2% (dois por cento) em 
medidas lineares ou a 4% (quatro por cento) em área.

Art. 33. Deverão ser atendidas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 70/PE/2020. Processo Administrativo: 9942/2020.

Objeto:Contratação de empresa especializada para realização de exames de imagem 
sendo radiografia e ultrassom hospitalares para atendimento dos usuários da rede mu-
nicipal de saúde. Modalidade:Pregão Eletrônico. Proponentes: 01.Processo homolo-
gado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa:o 
lote 02 objeto deste pregão em favor da empresa Núcleo Tecnológico de Estudo do 
Corpo Humano Ltda. Data da homologação e adjudicação:17/11/2020.

Nova odessa, 17 de novembro de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 67/PE/2020. Processo Administrativo: 9649/2020.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de insulinas para aten-
der a mandados judiciais com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno 
porte e microempreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 
06. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor 
da seguinte empresa:os itens 05, 06, 07, 10, 11 e 12 (cota reservada) objeto deste 
pregão em favor da empresa PROVIP Distribuidora Hospitalar Ltda EPP; os itens 
02, 05, 06, 07, 10, 11 e 12 (cota principal) objeto deste pregão em favor da empresa 
Dakfilm Comercial Ltda; o item 08 (cota principal) objeto deste pregão em favor da 
empresa Biohosp Produtos Hospitalares S/A; os itens 01, 03, 04 e 09 (cota principal) 
objeto desteem favor da empresa CM Hospitalar S.A.. Data da homologação e adju-
dicação:19/11/2020.

Nova odessa, 17 de novembro de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE REVOGAÇÃO
Edital: 75/PE/2020. Processo: 10269/2020.

Objeto: contratação de empresa especializada pararealização de exames laboratoriais 
para atendimento dos usuários da rede municipal de saúde.Modalidade:Pregão Eletrô-
nico. Decisão: Licitação revogada, tendo em vista decisão constate de fls.126/132dos 
autos do processo 10269/2020.

Nova odessa, 23 de novembro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

no que couber.

Art. 34. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 35. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Nova odessa, 23 de novembro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXOS AO AUTÓGRAFO N. 51/2020

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 63, DE
23 DE NOVEMBRO DE 2020.
AUTORIA: PREFEITO MUNICIPAL

“Altera as redações do inciso XVII, do artigo 61 e
do artigo 87 da Lei 914, de 17 de dezembro de 1984.”

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. O inciso XVII, do artigo 61 da Lei n. 914 de 17 de dezembro de 1984, Código 
Tributário Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 61 (…)
XVII – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços 
descritos pelos subitens 16.01 e 16.02, da lista anexa;

Art. 2º. O inciso I, do artigo 87 da Lei n. 914 de 17 de dezembro de 1984, Código 
Tributário Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 87 (…)
I – Prestadores de serviços, constantes dos incisos I a XXIII, do artigo 61, indepen-
dentemente de seu domicílio;

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.

Nova odessa, 23 de novembro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

             MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA 
                                             CNPJ: 45.781.184/0001-02                          Inscr. Est.: Isento 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
LEI COMPLEMENTAR Nº 62, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 

ANEXO I 
 

I – EHIS Tipo 1: assim considerado o empreendimento 
habitacional destinado às famílias com renda bruta mensal de até três salários 
mínimos; 

 
II - EHIS Tipo 2: assim considerado o empreendimento 

habitacional destinado às famílias com renda bruta mensal superior a três e inferior a 
seis salários mínimos;  

 
III – EHIS Tipo 3: assim considerado o empreendimento 

habitacional destinado às famílias com renda bruta mensal superior a seis e inferior 
a dez salários mínimos. 

 
ANEXO II  

QUADRO I  
 

EHIS Empreendimento
s com até 100 U. 

H. 

Empreendimentos acima de 100 U. H. 

Tipo 1 Dispensado EIV/ 
RIV 

Obrigatório EIV/ RIV 
Execução de medidas mitigatórias previstas 

no EIV/ RIV com limite de 5% do custo 
global da obra. 

Tipo 2 Dispensado EIV/ 
RIV 

Obrigatório EIV/ RIV 
Execução de medidas mitigatórias previstas 
no EIV/ RIV com mínimo de 2% e máximo 

de 5% do custo global da obra. 
Tipo 3 Dispensado EIV/ 

RIV 
Obrigatório EIV/ RIV 

Execução de medidas mitigatórias previstas 
no EIV/ RIV com mínimo de 3% e máximo 

de 5% do custo global da obra. 
 

QUADRO II 
 

EHIS Contrapartida Física Contrapartida Física com 
Acréscimo de Coeficiente de 

Aproveitamento (+1) 
Tipo 1 Dispensado Dispensado 
Tipo 2/ 
Tipo 3 

2% do total de unidades 
habitacionais acabadas ou 

lotes urbanizados previstos no 
projeto* a serem transferidos 

para a Prefeitura de Nova 
Odessa. 

3% do total de unidades 
habitacionais acabadas ou lotes 

urbanizados previstos no 
projeto* a serem transferidos 

para a Prefeitura de Nova 
Odessa. 

* resultado aproximado para mais quando a fração for igual ou maior que 0,5 


