
 13 DE DEZEMBRO DE 2022
EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br
- e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br  -  55 (12) 3947-8216  -  Impressão: Gráfica Municipal

https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/

Nº 2.890ANO LIV

DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Poder Executivo - São José dos Campos

Leis
L E I N. 10.643, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
Altera a Lei n. 1.811, de 29 de junho de 1976, que “Autoriza o Executivo a 
doar ao Lions Clube São José dos Campos - Centro - terreno de propriedade 
Municipal”.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 
5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Ficam alterados os arts. 3º e 4º da Lei n. 1.811, de 29 de junho de 1976, 
que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º  O donatário se compromete a manter no imóvel atividades com a 
finalidade de ensino e a conceder o uso gratuito do imóvel localizado à Avenida 
Engenheiro Francisco José Longo, n. 526, no Jardim São Dimas, para a Rede 
de Ensino Municipal do Município.
Parágrafo único.  O imóvel a ser cedido ao Município está registrado no 1º 
Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos sob a Matrícula 
n. 57.052, de propriedade do donatário, com área de 2.690,52 m² (dois mil 
seiscentos e noventa metros e cinquenta e dois decímetros quadrados).
Art. 4º  Deverá constar na escritura de doação os encargos do donatário previstos 
no art. 3º desta Lei, assim como as cláusulas de retrocessão, inalienabilidade e 
impenhorabilidade do imóvel.”
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Marcelo Pereira Manara
Secretária de Urbanismo e Sustentabilidade
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio 
Jurídico, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei n. 361/2022, de autoria do Poder Executivo)
Mensagem n. 34/SAJ/DAL/2022

L E I N. 10.644, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP - e dá outras 
providências.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 
5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com 
o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/
SP - para execução de obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal 
SJC-999 - Estrada da Vargem Grande, com 4,120 km de extensão.
Art. 2º  As condições de realização do convênio, ora autorizado, estão 
estabelecidas na Minuta de Convênio constante no Anexo I, inclusa, a qual 
passa a fazer parte integrante desta Lei.
Parágrafo único.  O Poder Executivo Municipal poderá promover eventuais e 
necessários ajustes na Minuta aprovada por esta Lei, que sejam recomendados 
pelos órgãos de assessoramento jurídico.
Art. 3º  Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as 
providências necessárias à execução do convênio referido no art. 1º desta Lei, 
incluindo aditamentos,  prorrogações contratuais e adequações necessárias 
desde que não modifiquem seu objeto.

Art. 4º  O convênio a ser firmado não poderá gerar despesas não previstas no 
orçamento do Município.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Ricardo Minoru Iida
Secretário de Manutenção da Cidade
Gláucio Lamarca Rocha
Secretário de Mobilidade Urbana
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio 
Jurídico, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei n. 385/2022, de autoria do Poder Executivo)
Mensagem n. 41/SAJ/DAL/2022

LEI COMPLEMENTAR N. 663, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
Altera a Lei Complementar n. 651, de 18 de fevereiro de 2022, que “Disciplina, no 
Município de São José dos Campos toda construção, ampliação, regularização, 
transformação, reclassificação de atividade, reconstrução, reforma, retrofit, 
demolição e instalação de equipamentos dentro dos limites do imóvel, orientando 
e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização”.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 
5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica acrescido o § 18 ao art. 12 da Lei Complementar 651, de 18 de 
fevereiro de 2022, com a seguinte redação:
“Art. 12.  ...........................................................................................................
§ 18.  O prazo previsto no § 5º será interrompido durante os impedimentos 
a seguir relacionados, desde que devidamente comprovada sua duração por 
documento hábil:
I - desocupação do imóvel por ação judicial;
II - decretação de utilidade pública;
III - calamidade pública;
IV - decisões judiciais.”
Art. 2º  Ficam alterados os incisos I, IX, XI do “caput”, o § 3º e incluído o § 7º, 
todos do art. 20 da Lei Complementar n. 651, de 2022, que passam a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 20.  ...............................................................................................................
I - comprovação da existência de área construída a mais de 6 (seis) anos 
mediante a Certidão de Dados Cadastrais, ou outra que vier a substituí-la, na 
qual consta a área construída e o uso do imóvel objeto da regularização;
II - .........................................................................................................................
IX - a área construída total da edificação privada não ultrapasse o valor resultante 
da fórmula ACC ≤ CAM x AT, sendo ACC a área construída computável, CAM o 
coeficiente de aproveitamento máximo e AT a área de terreno;
X - ........................................................................................................................
XI - quando se tratar de imóvel objeto de Outorga Onerosa do Direito de Construir 
(OODC) deverá ser requerida a aquisição de potencial construtivo nos termos 
da Lei Complementar n. 612, de 2018, Lei Complementar n. 623, de 2019, e 
do Decreto n. 18.327, de 2019, ou outras normas que venham a substituí-las;
XII - .......................................................................................................................
§ 3º  Caso a construção não possua tributação há mais de 6 (seis) anos, porém 
haja comprovação de sua existência, área e uso, para a obtenção do atestado 
de regularidade da construção, o interessado devera solicitar o cadastro e 
tributação retroativa da área construída e lançamento do IPTU dos últimos 5 
(cinco) anos, além dos emolumentos descritos no inciso X deste artigo.
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§ 4º  ......................................................................................................................
§ 7º  Nos casos de aquisição de potencial construtivo por meio da Outorga 
Onerosa do Direito de Construir (OODC), tanto em Atestados de Regularidade 
da Construção como em Alvarás, a parcela da construção categorizada como 
residencial unifamiliar deverá ser desconsiderada, sem prejuízo do atendimento 
do Coeficiente de Aproveitamento Máximo.”
Art. 3º  Fica alterado o art. 198 da Lei Complementar n. 651, de 2022, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 198.  Nos processos com despacho decisório, de deferimento ou 
indeferimento, com base na legislação de parcelamento, uso e ocupação 
do solo anterior à vigente, bem como anterior a entrada em vigor desta Lei 
Complementar, fica vedada a reconsideração do indeferimento.
Parágrafo único.  Ficam prorrogados os prazos de vigência das licenças de 
atividade edilícia emitidas entre 6 de fevereiro de 2020 e 21 de setembro de 
2022, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.”
Art. 4º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio 
Jurídico, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei Complementar n. 16/2022, de autoria do Poder Executivo)
Mensagem n. 37/SAJ/DAL/2022

LEI COMPLEMENTAR N. 664, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
Altera as Leis n. 4220, de 8 de julho de 1992; n. 8.567, de 22 de dezembro de 
2011, n. 10.408 de 26 de novembro de 2021, e a Lei Complementar n. 653, de 9 
de maio de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 
5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica alterado o art. 6º da Lei n. 4.220, de 8 de julho de 1992, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º  As entidades a que estejam vinculados os segurados contribuirão, 
mensalmente, com a alíquota de 28% (vinte e oito por cento) da folha de 
pagamento.
§ 1º  Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo, incidirá a contribuição 
suplementar patronal referentes aos cargos efetivos de professor, com as 
seguintes alíquotas:
I - 2,85% (dois inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) para os servidores 
do Plano Financeiro - Grupo 1; e
II - 5,38% (cinco inteiros e trinta e oito centésimos por cento) para os servidores 
do Plano Previdenciário - Grupo 2.
§ 2º  Para os exercícios de 2023 a 2027 a alíquota do Grupo 1 será de 5,70% 
(cinco inteiros e setenta centésimos por cento) e a alíquota do Grupo 2 será de 
10,76% (dez inteiros e setenta e seis centésimos por cento).”
Art. 2º  Ficam alterados o inciso VII e o §1º e acrescidos os §§ 3º e 4º, todos do 
art. 7º da Lei n. 8.567, de 22 de dezembro de 2011, que passam a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 7º  .................................................................................................................
VII - outros ativos de qualquer natureza, móveis ou imóveis, existentes após 
o dia 31 de dezembro de 2011, inclusive seus rendimentos, relacionados aos 
integrantes do Grupo 1, que lhe venham a ser atribuídos.
§ 1º  Para efeito do disposto no inciso V deste artigo, considera-se insuficiência 
financeira o excedente de despesas com o pagamento de aposentadorias e 
pensões relativos aos integrantes do Grupo 1, frente às receitas mencionadas 
nos incisos I a V e VII deste artigo.
§ 2º  ......................................................................................................................
§ 3º  O valor da insuficiência financeira calculado mensalmente nos termos do 
§ 1º deste artigo será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE, acrescido 
de juros reais equivalente ao percentual previsto na meta atuarial determinada 
pela Política Anual de Investimento do IPSM, nos termos da legislação em vigor.
§ 4º  Consideram-se interpretativas as alterações do disposto no inciso VII e 
§§ 1º e 3º deste artigo, aplicando-se tais dispositivos a atos e fatos pretéritos, 
observando-se o princípio da segurança jurídica.”
Art. 3º  Fica alterado o “caput” do art. 9º da Lei n. 8.567, de 22 de dezembro de 
2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º  Fica vedada qualquer transferência de acervos do Plano Financeiro 
para o Plano Previdenciário, sejam elas de segurados, de recursos ou de 

direitos e obrigações, exceto aqueles expressamente previstos em lei ou outro 
ato normativo, que alterar os parâmetros da segregação de massa, nos termos 
do estabelecido no art. 62 da Portaria MTP n. 1467, de 2 de junho de 2022, ou 
outra que venha a substituí-la.”
Art. 4º  Fica alterado o inciso I do art. 3º da Lei Complementar n. 653, de 9 de 
maio de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º  ..................................................................................................................
I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver 
investido quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória 
a realização de avaliações com periodicidade de três anos, para verificação 
da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria;”
Art. 5º  Ficam alterados o caput, os incisos I e II e o §1º do art. 40 da Lei n. 
10.408 de 26 de novembro de 2021, que passam a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 40.  Para cobertura das despesas administrativas do Instituto de Previdência 
do Servidor Municipal - IPSM, fica estabelecida a Reserva Administrativa, 
formada por recursos da Taxa de Administração, o percentual anual de 2,04% 
(dois inteiros e quatro centésimos de por cento) do valor total das remunerações 
brutas de todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao 
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, relativo ao exercício financeiro 
anterior, sendo este valor composto nas seguintes proporções:
I - 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) será destinado exclusivamente 
ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e 
ao funcionamento do Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM, 
inclusive para a conservação de seu patrimônio;
II - 0,34% (trinta e quatro centésimos de por cento) será destinado 
exclusivamente para o custeio de despesas administrativas relacionadas a 
obtenção e manutenção de certificação institucional no âmbito do Programa de 
Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
- Pró-Gestão RPPS, instituído pela União, ou outro programa que o substituir, 
e para o atendimento dos requisitos mínimos relativos à certificação para 
nomeação e permanência de dirigentes do IPSM, dos membros dos Conselhos 
Administrativo e Fiscal e do comitê de investimentos, conforme previsto na 
legislação federal, podendo ser utilizado estes recursos, entre outros, com 
gastos relacionados a:
a) preparação para a auditoria de certificação institucional;
b) elaboração e execução do plano de trabalho para implantação do Pró-Gestão 
RPPS;
c) cumprimento das ações previstas no programa, inclusive aquisição de 
insumos materiais e tecnológicos necessários;
d) auditoria de certificação institucional, procedimentos periódicos de 
autoavaliação e auditoria de supervisão;
e) processo de renovação ou de alteração do nível de certificação institucional;
f) preparação, obtenção e renovação da certificação dos dirigentes; e
g) capacitação e atualização dos gestores e membros dos conselhos e comitê 
de investimentos.
§ 1º  O custeio das despesas administrativas do Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal - IPSM, será efetuado de forma proporcional ao número de 
segurados ativos, inativos e pensionistas inseridos no Plano Previdenciário e no 
Plano Financeiro da segregação de massas instituída pela Lei n. 8.567, de 22 
de dezembro de 2011.”
Art. 6º  Fica aportado para o Instituto de Previdência do Servidor Municipal - 
IPSM, nos termos do art. 63 da Portaria MTP n. 1467, de 2 de junho de 2022, 
ou outra que venha a substituí-la, o produto da arrecadação pelo Município, a 
partir de 1º de janeiro de 2023, da totalidade da retenção do Imposto de Renda, 
de pessoa física, incidente sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas 
do referido Instituto, que vier a ser recolhido até 31 de dezembro de 2058, cuja 
receita será destinada ao Plano Previdenciário.
§ 1º  A contabilização do Imposto de Renda prevista no “caput” deste artigo 
integrará o Orçamento Geral do Município para efeitos da destinação dos 
percentuais constitucionais da área de Educação e Saúde.
§ 2º  Ato normativo da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças 
estabelecerá os prazos e os procedimentos para a transferência ao Plano 
Previdenciário do Imposto de Renda arrecadado.
Art. 7º  Com o aporte previsto no art. 4º desta Lei Complementar o Instituto 
de Previdência do Servidor Municipal fica autorizado a efetuar a migração 
dos servidores mais idosos do Plano Financeiro - Grupo 1, para o Plano 
Previdenciário - Grupo 2, constante do Anexo Único, parte integrante desta 
Lei Complementar, até o montante do custo atuarial dos transferidos igualar o 
superávit atuarial obtido com as seguintes receitas:
I - do Imposto de Renda retido dos aposentados e pensionistas;
II - do aumento de alíquota patronal; e
III - da contribuição suplementar patronal para os cargos efetivos de professores.
Parágrafo único.  Periodicamente, desde que mantida a proporção mínima de 
1,25 (um inteiro e vinte e cinco décimos) do equilíbrio atuarial, novas migrações 
poderão ocorrer, pelo critério de antiguidade, mediante edição de ato normativo.
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Art. 8º  Somente poderão compor o Comitê de Investimento do IPSM os 
membros que comprovarem possuir a certificação exigida no inciso II do art. 
8º-B da Lei Federal n.9.717, de 1998 e com suas alterações e, cumulativamente, 
certificação aceita pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM - para a atividade 
de consultor, analista ou gestor de valores mobiliários.
Art. 9º  As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar para o 
exercício de 2022 estão estimadas em R$ 1.785.000,00 (um milhão setecentos 
e oitenta e cinco mil reais), para os exercícios de 2023 e 2024 estão estimadas 
em R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e R$ 108.279.000,00 (cento e 
oito milhões, duzentos e setenta e nove mil reais) e correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias:

1. Alíquota de contribuição previdenciária patronal de 26% para 28%:
40.10.3.1.91.13.12.122.0003.2.064
40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.012
40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021
40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.067
40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022
40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023
40.20.3.1.91.13.12.367.0003.2.061
60.10.3.1.91.13.10.301.0006.2.002
80.10.3.1.91.13.09.271.0001.2.010
2. Alíquota suplementar de contribuição previdenciária patronal para os 
professores:
40.10.3.1.91.13.12.122.0003.2.064
40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.012
40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021
40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.067
40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022
40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023
40.20.3.1.91.13.12.367.0003.2.061
3. Aportes do IRPF dos inativos e pensionistas do Grupo Previdenciário:
80.10.3.3.91.97.09.271.0001.2.010

§ 1º  As dotações previstas neste artigo poderão ser suplementadas nos limites 
da legislação em vigor.
§ 2º  Para os exercícios subsequentes as despesas correrão a conta de dotações 
orçamentárias próprias a serem consignadas nos respectivos orçamentos.
Art. 10.  Para execução desta Lei Complementar no âmbito do Poder 
Legislativo, as despesas decorrentes do disposto correrão por conta da dotação 
orçamentária própria da Câmara Municipal, estimadas em R$ 284.714,19 e 
R$ 446.872,91 para os exercícios de 2023 e 2024, respectivamente, e não 
acarretarão impacto no exercício de 2022.
Art. 11.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
exceto os arts. 4º e 5º, que passam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023.
São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio 
Jurídico, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei Complementar n. 17/2022, de autoria do Poder Executivo)
Mensagem n. 39/SAJ/DAL/2022

Decretos
DECRETO N. 19.194, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
Substitui membros da Junta Municipal de Recursos nomeados por meio do 
Decreto n. 18.739, de 8 de fevereiro de 2021.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 
5 de abril de 1990;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 13.756/21;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica nomeada Letícia Diniz Dominguez Lima como membro suplente no 
2º Conselho Recursal em matéria comum da Junta Municipal de Recursos, em 
substituição a Elena Kimie Tateishi, nomeada por meio do Decreto n. 18.739, de 
8 de fevereiro de 2021, com suas posteriores alterações.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1º de dezembro de 2022.
São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Márlian Machado Guimarães
Secretário de Governança
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio 
Jurídico, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 19.195, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a permissão de uso de área de terra de domínio público municipal 
à Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 
5 de abril de 1990;
Considerando a alínea “a” do inciso I do § 4º do artigo 157 da Lei Orgânica do 
Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 112.036/17;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica permitido à Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 60.192.200/0001-15, com sede na Rua Euclides 
Miragaia, n. 394, 18° andar, salas 1809 e 1814, Centro, São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, devidamente representada, o uso de área de terra de 
domínio público municipal, com as seguintes medidas e confrontações, a saber:
I - Imóvel: área de terra;
II - Propriedade: domínio público municipal;
III - Localização: Rua Santarém, Parque Industrial;
IV - Situação: a área de terra está situada entre a Rua Santarém e área 
remanescente de domínio público municipal;
V - Características do terreno: formato irregular e plano;
VI - Medidas e confrontações: inicia-se no ponto 1 (coordenadas N: 7.430.361 
,1922 e E: 407.127,6589), situado no alinhamento da Rua Santarém; deste 
segue, no sentido horário, com azimute 297°17’47” e 17,76m de extensão até 
o ponto 2; neste deflete à direita e segue com azimute 298°01 ‘31” e 24,64m 
de extensão até o ponto 3; neste deflete à esquerda e segue com azimute 
296°58’27” e 35,58m de extensão até o ponto 4; neste deflete à direita e segue 
com azimute 24°21 ‘44” e 28,11m de extensão até o ponto 5; neste deflete à 
esquerda e segue com azimute 16°58’08” e 3,89m de extensão até o ponto 6; 
neste flete à direita e segue com azimute 24°41 ‘47” e 64,50m de extensão até 
o ponto 7; neste deflete à direita e segue com azimute 114°35’53” e 27,26m de 
extensão até o ponto 8; neste deflete à direita e segue com azimute 204°35’53” 
e 40,26m de extensão até o ponto 9; neste deflete à esquerda e segue com 
azimute 114°22’20’’ e 54,73m de extensão até o ponto 10, confrontando do ponto 
inicial 1 ao ponto 10 com área remanescente de domínio público municipal; 
neste deflete à direita e segue com azimute 208°00’25” e 60,31m de extensão 
confrontando com a Rua Santarém até o ponto inicial 1, fechando o perímetro;
VII - Área total: o perímetro descrito perfaz uma área de 5.748,12m² (cinco mil 
setecentos e quarenta e oito metros e doze decímetros quadrados).
Parágrafo único.  A área acima descrita está mais bem caracterizada no Memorial 
Descritivo e Planta encartados no Processo Administrativo n. 112.036/17.
Art. 2º  A permissão de uso objeto do presente Decreto destinar-se-á ao uso 
exclusivo pela permissionária para transmissão de radiodifusão.
Art. 3º  A presente permissão de uso é a titulo precário, gratuito e por prazo 
determinado de doze meses, a contar da data da publicação deste Decreto, 
podendo, porém, ser revogada a qualquer momento, sem que assista à 
permissionária o direito a qualquer indenização.
Art. 4º  Todas as obras a serem implantadas na área de terra ora permissionada 
serão executadas sob as expensas e responsabilidade da permissionária, as 
quais se incorporarão à área em questão, não serão objeto de indenização e 
tampouco permitirão à permissionária o direito de retenção.
Art. 5º  Caberá à permissionária a manutenção de área de terra, conservando-a 
permanentemente em bom estado, enquanto durar a permissão, procedendo as 
medidas necessárias para tal, independentemente de notificação do Município.
Art. 6º  A permissionária será responsável pelo pagamento de todas e quaisquer 
despesas decorrentes da utilização de área de terra, inclusive pelas tarifas de 
água, energia elétrica e telefonia, durante o período da presente permissão.
Art. 7º  Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e 
quaisquer outros advindos de atividades exercidas sobre a área de terra objeto 
da presente permissão serão de responsabilidade exclusiva da permissionária.Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
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