






























































PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES SECRETARIA DE GOVE o Z_8 

OFÍCIO N° 14/2022 - SGOV/CAM 

Mogi das Cruzes, 3 de janeiro de 2022. 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta A 

F,á 

Assunto: Autógrafo das leis que especifica 

Senhor Presidente, 
0) 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que essa Egrégi 
Câmara Municipal decretou e o Exmo. Senhor Prefeito sancionou as Leis n°s: 

• 7.741, de 2 de dezembro de 2021, que confere nova redação ao artigo 30 da Lei 
n°4.812, de 22 de setembro de 1998, que alterou dispositivos da Lei n° 3.854, de 24 de março de 
1992, referente à gratificação especial para o exercício de atividade delegada; 

• 7.742, de 2 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a criação e denominação do 
Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM Educador Maurício Chermann, e dá outras 
providências; 

• 7.749, de 22 de dezembro de 2021, que dispõe sobre autorização para aquisição 
de bem imóvel pelo Município, na forma do disposto no artigo 44 da Lei Orgânica do Município 
de Mogi das Cruzes; 

• 7.751, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Mogi das Cruzes para o quadriênio de 2022 a 2025; 

• 7.752, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
do Município de Mogi das Cruzes para o exercício de 2022; 

• 7.753, de 28 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, mantenedora do Hospital Nossa 
Senhora Aparecida, objetivando mútua cooperação para desenvolver o atendimento médico de 
urgência e emergência, na modalidade de pronto socorro hospitalar, e dá outras providências; 
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• 7.754, de 28 de dezembro de 2021, que confere nova redação ao § 4° do artigo 
195-B e ao § 5° do artigo 195-C da Lei n° 7.200, de 31 de agosto de 2016, que dispõe sobre o 
Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo no Município de Mogi das Cruzes; 

• 7.755, de 29 de dezembro de 2021, que estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Mogi das Cruzes para o exercício de 2022; 

• 7.756, de 29 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção econômica de até 10% (dez por cento) do valor do prêmio do seguro rural dos 
produtores estabelecidos no Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências. 

E as Leis Complementares ifs: 

• 162, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão do Abono-
FUNDEB aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, na forma que 
especifica; 

• 163, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre beneficios fiscais relativos 
ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana referentes ao exercício de 2022, por 
meio da alteração da Lei n° 5.329, de 17 de dezembro de 2001 e da Lei Complementar n° 04, de 
17 de dezembro de 2001. 

Os autógrafos das referidas leis seguem anexos. 

Valho-me da oportunidade para renovar a 

1//  

.ssa Excelência os protestos do meu 

' 

alto apreço e especial consideração. 

Rubens Pe de Oliveira 
Secretário J ito de Governo 

Wall/rim 
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LEI N° 7.754, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 

Confere nova redação ao § 40 do artigo 
195-B e ao § 5° do artigo 195-C da Lei 
n° 7.200. de 31 de agosto de 2016, que 
dispõe sobre o Ordenamento do Uso e 
Ocupação do Solo no Município de 
Mogi das Cruzes. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° O § 4° do artigo 195-B da Lei n° 7.200, de 31 de agosto de 2016, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 195-B  

§ 4° As empresas que tiverem a sua atividade tolerada nos termos das 
disposições contidas neste artigo deverão estar com a correspondente 
licença de funcionamento expedida pelo órgão competente do Poder 
Executivo, no prazo de 7 (sete) anos, a contar da data estabelecida no caput 
deste artigo." 

(NR) 

Art. 2° O § 50 do artigo 195-C da Lei n° 7.200, de 31 de agosto de 2016, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 195-C  

§ 50 As atividades a que alude o caput deste artigo deverão estar 
devidamente autorizadas pelo órgão co t e do Poder Executivo, com 
as licenças necessárias e exigidas seu 4i cionamento, no prazo de 7 
(sete) anos, a contar da data de 30 nove .rc de 2016." 

(NR) 

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na ata e e su 

PREFEITURA MUNICIPAL 0 E 0610 
2021,461° da Fundação da Cidade de Mog das C es. I 

lic â'o. 

CRUZES, 28 de dezembro de 

CAIO CESAR A HAD DA CUNHA 
Prefeito d Mogi das Cruzes 

Francisco Cardoso de Cama 
Secretário de Governo 

o Fi ho 

Registrada na ecretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Pr feitura Municipal em 28 de dezembro de 2021. Acesso público pelo 
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.


