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DATA/HORA 
01/12/2022 17:22:09

PROTOCOLO
3154/2022Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 260/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Manoel Pereira Filho, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano por meio do seu MEMO N° 

0191/2022- DCU/SMMDU, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANILO ICHADO
I

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Cajamar, 09 de novembro 2022.

MEMO N.° 0191/2022 - DCU/SMMDU

AO
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO

Refercnte: Memorando n.° 2.848/2022 
Assunto: Requerimento n.° 260/2022

Face ao Requerimento n.° 260/2022, informamos o quanto segue:

1) O calculo, o adimplemento, a forma e as demais aplica^oes da 

Contrapartida, sao deflnidas com base no Decreto n.° 6.131/19, 

que regulamenta o instrumento da Contrapartida, o qual segue 

anexo;

2) A contrapartida e calculada com base no custo da obra do 

empreendimento que se enquadra nos itens dispostos na Lei n.° 

1.780/19 e pode ser paga em pecunia ou obras de infraestrutura, 

equipamentos publicos. dentre outros con forme necessidades 

identificadas pelo governo;

3) As Contrapartidas pagas pelos empreendimento s5o mitigates 

dos impactos ambientais e/ou de infraestrutura urbana que os 

mesmos possam causar com sua implanta^ao. Ao analisarmos 

os impactos resultantes da instala^ao desses empreendimentos. o 

municipio pode exigir as mitiga<;des necessarias para minimizar 

os impactos, sendo calculadas com base no custo da obra. como e 

definido pela Lei n.° 1.780/19. que institui o instrumento da 

contrapartida. regulamentada pelo Decreto n.° 6.131/19;

4) Sim. o direcionamento da Contrapartida e definido com base nas 

atividades cxercidas pelo empreendimento. bem como nos
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impactos causados pelo mesmo no sen periodo de obras e durante 

sua opera^ao e sac determinados nos Termos de Compromisso 

firmados com o municipio, o qual dispoe sobre os valores, formas 

de pagamento e o teor da contrapartida, seja ela paga em pecunia, 

em obras de infraestrutura, equipamentos. entre outros;

5) A Contrapartida. regulamentada pela Lei n.° 1.780/19. sao 

direcionadas a empreendimentos de grande porte, em que suas 

atividades causam ou possam causar impactos ao municipio. os 

quais sao mitigados atraves das contrapartidas;

6) A contrapartida nao e oferecida a urn empreendimento. O mesmo 

apenas pagara uma contrapartida ao municipio se suas 

caractensticas se enquadrarem nos itens despostos no Art. 3° da 

Lei n.° 1.780/19;

7) A contrapartida e calculada com base no custo da obra e utilizada 

para melhorias, conforme a necessidade identificada pelo 

municipio:
8) A contrapartida e calculada com base no custo da obra do 

empreendimento que se enquadra nos itens dispostos na Lei n.° 

1.780/19. O objetivo da contrapartida e mitigar os impactos 

causados pelos mesmos. bem como direcionar o pagamento da 

mesma para melhorias de infraestrutura, obras publicas. a<;6es 

necessarias identificadas pelo governo;

9) Sim, a contrapartida pode ser utilizadas para tais finalidades, caso 

seja identificado pelo governo a necessidade do direcionamento;

10) A contrapartida e calculada com base no custo da obra do 

empreendimento que se enquadra nos itens dispostos na Lei n.° 

1.780/19. O objetivo da contrapartida e mitigar os impactos 

causados pelos mesmos, bem como direcionar o pagamento da (7
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mesma para melhorias de infraestrutura. obras publicas, a^oes 

necessarias identificadas pelo governo;

11) Muitas contrapartidas foram utilizadas para obras de 

infraestrutura viaria, equipamentos para o Parque Cajamar Feliz. 

para obras do Centro de Especialidades. dentre outros. Como fora 

explanado anteriormente, as contrapartidas sao direcionadas 

conforme a necessidade do municipio identificadas pelo governo,

que pese elas possam ser utilizadas para pianos habitacionais:

12) As contrapartidas sao direcionadas conforme as necessidades 

identificadas pelo governo e podcm ser utilizadas nas areas 

indicadas neste item;

em

Atenciosamente,

GEOVANA SALGUEIRO DE JESUS
f Arquiteta e Urbanista 
Diretora de Console Urbano

PTE ARANTES 
de Mobilidade e

LEANDRO MOF
Secretario Munid

Desenvolvimebto U 10
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ESTADO DE SAO PAULO

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.DECRETO N° 6.131

PUBLICADO NO 
D.Q.M

Edifao ng; £X 
Data: ^-5/If /£j

“DISPOE SOBRE A REGULAMENTAQAO 
DO INTRUMENTO JURIDICO URBANISTICO 
DA CONTRAPARTIDA, INSTITUIDO PELA 
LEI COMPLEMENTAR N° 175/19, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Municipio de Cajamar, 
Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuipoes legais, e especialmente as 
contidas no artigo 86, inciso VIII da Lei Organica do Municipio de Cajamar; e

Considerando a instituipao, por meio da Lei Complementar n° 175, de 
10 de outubro de 2019, do “Instrumento Juridico Urbanistico da Contrapartida” 
entendida como o conjunto de apoes necessarias a compensapao mitigatoria dos 
impactos dos Empreendimentos, no territorio Municipal;

Considerando a necessidade de regulamentar disposipoes da Lei 
Complementar n° 175 de 10 de outubro de 2019, no que concerne ao calculo, ao 
adimplemento, a forma e as demais especificapoes do Instrumento Juridico 
Urbanistico da Contrapartida; e

Considerando o contido no Processo Administrative n° 10.323/2019.

D E C R E T A:

Art. 1° O calculo, o adimplemento, a forma e as demais especificapoes 
para a aplicapao da Contrapartida, deverao observar as disposipoes deste Decreto.

Art. 2° O calculo do valor para adimplemento da Contrapartida sera 
resultado da composipao dos seguintes parametros:

I - Gusto das Melhorias na Infraestrutura Urbana, nos casos em que a 

analise do projeto indicar a necessidade dessas obras e servipos;

II - Zona de Uso onde esta localizado o empreendimento;
III - Porte da Construpao; e

IV - Categoria de Uso.

Art. 3° O Gusto das Melhorias na Infraestrutura Urbana referido no inciso 
I do art. 2° deste Decreto, em conjunto com os demais parametros estabelecidos 
nos demais incisos desse mesmo artigo, representara o valor definido em Lei.
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Decreto n° 6.131/19 - FIs. 02

§1° Para fins de calculo do Gusto das Melhorias referido no “caput” 
deste artigo, sera considerado o Gusto Unitario Base - CUB - para o m2 (metro 
quadrado) de construpao, publicado pelo Sindicato da Industria da Construgao Civil 
- SINDUSCON/SP, ou outra base de calculo oficial que vier a substitul-lo, 
considerando, para tanto, o ultimo Boletim publicado.

§2° O Gusto das Melhorias sera apurado com base em orgamento 
detalhado, elaborado pelo empreendedor, conforme Tabelas de Composigdes e 
Pregos para Orgamentos - TCPO, a ser entregue anexa, indicando:

o custo total das melhorias, com descrigao detalhada dos pregos deI-

cada item;

II - o custo total da obra;

III - a equivalence entre o orgamento das melhorias e o custo total da

obra.

§3° Se o custo das obras de melhoria na infraestrutura urbana 
ultrapassar o limite de 5% estabelecido no “caput” deste artigo devera ser adotado 
os seguintes procedimentos:

sendo a implantagao do empreendimento de relevante interesse 
publico, a Administragao Municipal elegera, ate o prazo de 60 (sessenta) dias, de 
forma expressa, dentre aquelas inicialmente previstas, as que desejam que sejam 
executadas ou compensadas pelo empreendedor, ficando este desobrigado das 
demais obrigagoes que superem ao mencionado limite;

I -

nao sendo de relevante interesse publico, o projeto devera ser 
adequado, de tal forma que as obras de melhoria necessarias observem o limite de 
que trata o “caput” deste artigo.

II-

§4° No caso do inciso II do §3° deste artigo, havendo interesse do 
empreendedor em manter o projeto original, cabera a ele executar e custear 
integralmente a totalidade das obras.

A/j

§5° Quando a implantagao do empreendimento for considerada pela 
Administragao Municipal de relevante interesse publico, o percentual excedente de 
que trata o inciso I do §3° deste artigo podera ser suportado pela Municipalidade, 
desde que tecnicamente justificavel.
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Decreto n° 6.131/19 - FIs. 03

§6° Quando as medidas mitigadoras indicadas incluirem doagao de area 
privada ao Municipio, o empreendedor devera elaborar o projeto e os memoriais 
descritivos, e oficializar junto a Prefeitura Municipal e ao Cartorio de Registros de 
Imoveis da jurisdigao a respectiva doagao.

A Zona de Uso onde esta localizado o empreendimento a que 
alude o inciso II do art. 2° deste Decreto observara as seguintes aliquotas para 
adimplemento da Contrapartida:

Art. 4°

1,5% (um e meio por cento) para os empreendimentos localizados 

nas Zonas de Uso Predominantemente Industrials - ZUPI’s e Zonas Mistas Urbanas
I -

- ZMU’s;

II- 1% (um por cento) para os empreendimentos localizados nas 

Zonas Exclusivamente e Predominantemente Residenciais - ZER’s;

III - 0,5% (meio por cento) para os empreendimentos localizados na 

Zona Mista Especial - ZME, Zona de Mineragao - ZMI e Zona Especial de Interesse 

Social - ZEIS;
IV - isenta para as demais Zonas.

O Porte da Construgao mencionado no inciso III do art. 2° 
observara as aliquotas abaixo para adimplemento da Contrapartida:

Art. 5°

I - 1,5% (um e meio por cento) para construgoes com area superior a

50.000 m2 (cinquenta mil metros quadrados);

1,0% (um por cento) para construgoes com area superior a 10.000 

m2 (dez mil metros quadrados) ate 50.000 m2 (cinquenta mil metros quadrados);

III - 0,5% (meio por cento) para construgoes com area superior a 5.000 

m2 (cinco mil metros quadrados) ate 10.000 m2 (dez mil metros quadrados);

IV - isenta para construgoes com area igual ou inferior a 5.000 m2 (cinco 

mil metros quadrados).

II-

A Categoria de Uso de que trata o inciso IV do art. 2° deste 
Decreto, observara as aliquotas seguintes para o adimplemento da Contrapartida, 
caracterizadas no Estudo e Relatorio de Impacto de Vizinhanga - EIV/RIV:

Art. 6°
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1,5% (um e meio por cento) para os edificios de escritorios, 

shopping centers e atividades incomodas caracterizadas no EIV/RIV;

II- 1,0% (um por cento) para comercios varejistas diversificados e 

atacadistas, para servigos diversificados e especiais, para instituigoes diversificadas 

e especiais, e para industrias, com area superior a 5.000 m2 (cinco mil metros 

quadrados);

I -

III - 0,5% (meio por cento) para residencia multifamiliar com mais de 

300 (trezentas) unidades.

Na composigao do valor da Contrapartida, o parametro 
relative ao inciso I, do art. 2° deste Decreto, sera considerado integralmente, ate o 
limite estabelecido no “caput” do art. 3° deste Decreto.

Art. 7°

§1° Se o valor em causa for inferior ao limite, os demais parametros 
serao considerados para composigao da Contrapartida ate o limite, observada a 
sequencia do parametro com valor mais alto para o mais baixo.

§2° Sobre as construgoes com area inferior a 5.000 m2 (cinco mil 
metros quadrados) nao incidira a Contrapartida referente aos artigos 5° e 6° deste 
Decreto.

§3° Desde que justificavel tecnicamente, a criterio da Administragao 
Publica, as allquotas estabelecidas nos artigos 5° e 6° deste Decreto poderao ser 
reduzidas.

Art. 8°
meio das seguintes modalidades:

O adimplemento da Contrapartida podera ser efetuado por

I - execugao das obras definidas no inciso I do art. 2° deste Decreto;

II - em forma de pecunia;

III - execugao de servigos e obras consorciadas, a serem definidas pela 

Administragao Publica, quando na composigao do valor da Contrapartida existir 

parcela referente aos parametros definidos nos incisos II a IV do art. 2° deste 

Decreto.

1

\
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Paragrafo unico: O valor dos servigos e obras referidas no inciso III 
deste artigo nao podera ultrapassar a proporgao dessas parcelas no valor total da 
Contrapartida.

Art. 9° A Contrapartida, caso seja cumprida em pecunia, 
independentemente de se originar de forma compulsoria ou espontanea, devera ser 
recolhida na Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da respectiva Guia de 
Recolhimento, e os recursos serao administrados pela SMMDU, para o 
cumprimento da respectiva finalidade.

O pagamento da Contrapartida podera ser parcelado, sendo 
que o cronograma de pagamento nao podera exceder ao cronograma de execugao 
da obra ou do empreendimento.

Art. 10.

Se o empreendedor optar pela execugao de obras e servigos, 
sejam aquelas aludidas no inciso I do art. 2° ou aquelas aludidas no inciso III do art. 
8° deste Decreto, devera ser estipulada caugao no valor correspondente das obras 
ou fianga bancaria/seguro fianga.

Art. 11.

O prazo para inicio dos pagamentos ou execugao das obras e 
servigos decorrentes da Contrapartida nao podera exceder ao prazo de validade do 
Alvara de Execugao para inicio das obras do empreendimento, estipulado no 
Codigo de Obras Municipal.

§1° A execugao das obras e servigos decorrentes da Contrapartida 
devera estar vinculada ao cronograma de execugao da edificagao apresentado pelo 
empreendedor, devendo sua conclusao preceder a expedigao do “habite-se” ou 
documento equivalente e, quando for o caso, a expedigao do Alvara de 
Funcionamento na Edificagao.

Art. 12.

§2° Para os empreendimentos compostos por mais de uma edificagao 
ou por uma unica edificagao com usos distintos, bem como para os 
empreendimentos concluidos em etapas, a Anuencia Previa a ser expedida pela 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - SMMDU, a pedido 
do empreendedor, podera vincular a cada uma destas edificagoes e/ou etapas as 
medidas mitigadoras pertinentes, desde que tecnicamente possivel.

Art. 13. Apos o procedimento de analise e aceitagao do EIV/RIV e/ou 
Polo Gerador de Trafego/Relatorio de Impacto de Transito - PGT/RIT, o(s) 
representante(s) da(s) Secretaria(s) Municipals competente(s) emitira(ao)

nor'oocorio o omiooo/~> Ha A r>i lanz-.ia cm anifactar-aa tar-n ir'a oonr'li ic i\/o
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§1° A Anuencia Previa e o documento que anui a implantagao de 
intervengoes no Sistema Viario ou de bem publico em decorrencia do licenciamento 
do exercicio de atividade economica e/ou institucional ou em decorrencia da 
aprovagao de projeto de implantagao, reforma ou ampliagao de um 
empreendimento enquadrado como empreendimento de impacto e/ou PGT.

§2° O Termo de Compromisso e o documento de cunho contratual 
celebrado entre o Municipio de Cajamar, por meio do orgao competente, e o 
representante legal do proprietario do empreendimento e/ou do responsavel pela 
implantagao da atividade pretendida ou do empreendimento anuido 
provisoriamente.

§3° O modelo de cada um dos documentos de que trata este artigo 
sera objeto de Instrugao Normativa a ser editada pela SMMDU.

Art. 14. A Anuencia Previa e o seu respective Termo de 
Compromisso, para os empreendimentos enquadrados como empreendimentos de 
impacto e/ou PGT’s, sao documentos obrigatorios, cuja apresentagao e condigao 
necessaria para o licenciamento, pela SMMDU, das obras relativas a implantagao 
do empreendimento ou para o licenciamento do exercicio de atividades economicas 
e/ou institucionais pretendidas pelo proprietario/empreendedor.

§1° A inobservancia deste artigo pelo empreendedor ou pelo 
responsavel legal pelo exercicio da atividade economica ou institucional pretendida 
implicara a aplicagao das penalidades cabiveis previstas no Codigo de Obras 
Municipal e demais legislagoes pertinentes.

§2° A expedigao da Anuencia Previa e do respective Termo de 
Compromisso se dara no proprio expediente de aprovagao do EIV/RIV e PGT/RIT.

Art. 15. A Anuencia Previa tera validade de ate 12 (doze) meses 
podendo ser renovada uma vez por igual periodo, mediante nova analise tecnica 
que homologara, ou nao, as condigdes anteriormente definidas.

Art. 16. O Termo de Compromisso tera sua validade definida de acordo [ 
com a especificidade da obra e/ou atividade, em consonancia com o cronograma 
fisico de implantagao das medidas mitigadoras e/ou compensatorias elencadas no 
referido termo, parte integrante da Anuencia Previa.
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O Termo de Compromisso contera todas as medidas 
mitigadoras e/ou compensatorias, internas e externas ao empreendimento, 
destinadas a minimizar ou eliminar o impacto a ser ocasionado pelo 
empreendimento enquadrado como de impacto ou Polo Gerador de Trafego.

Art. 17.

Paragrafo unico: No caso da impossibilidade de mitigagao completa 
dos impactos negatives causados pela implantagao da atividade ou do 
empreendimento enquadrado como de impacto ou PGT, deverao ser apresentadas 
novas medidas compensatorias.

Concluidas as obras mitigadoras e/ou compensatorias 
previstas no Termo de Compromisso e as obras do empreendimento enquadrado 
como de impacto e/ou PGT, o empreendedor devera protocolar solicitagao do 
“habite-se” ou documento equivalente na Divisao de Arquivo Geral e Protocolo, da 
Secretaria Municipal de Administragao.

Art. 18.

Paragrafo unico: A expedigao do “habite-se” ou documento 
equivalente pela SMMDU estara condicionada a expedigao da Anuencia Definitiva 
pela Secretaria Municipal competente, representada pelo aceite da Administragao 
Publica.

A Secretaria Municipal competente realizara vistoria ao 
empreendimento enquadrado como de impacto e/ou PGT, a fim de verificar o 
cumprimento do Termo de Compromisso e emitira o respective Termo de Vistoria.

Art. 19.

Paragrafo unico: O Termo de Vistoria e o documento que atesta o 
cumprimento integral do Termo de Compromisso celebrado entre o Municipio e o 
representante legal do proprietario do empreendimento e/ou do responsavel pela 
implantagao da atividade pretendida ou do responsavel pela implantagao das 
intervengoes no Sistema Viario municipal ou de bem publico.

O Termo de Vistoria e documento obrigatorio e necessario a 
emissao da Anuencia Definitiva pela Administragao Publica.

Art. 20.

A Anuencia Definitiva e seu respective Termo de Vistoria, 
documentos obrigatorios para a expedigao do “habite-se” ou documento 
equivalente, serao encaminhados a SMMDU, para as demais providencias relativas 
a expedigao deste ultimo documento, o qual autoriza a ocupagao do 
empreendimento enquadrado como de impacto e/ou PGT.

Art. 21.
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Paragrafo unico: Os modelos de cada um dos documentos de que trata 
este artigo sera objeto de Instruqao Normativa a ser editada pela SMMDU.

Art. 22. A Secretaria Municipal competente emitira a Anuencia 
Definitiva no prazo maximo de 30 (trinta) dias, prorrogavel justificadamente por ate 
15 (quinze) dias, contados a partir da data de encaminhamento, pela SMMDU, do 
expediente administrative relative a solicitaqao do “habite-se” ou documento 
equivalente, desde que cumpridas todas as formalidades legais.

Para os empreendimentos compostos por mais de uma 
edificaqao ou por uma unica edificagao com usos distintos, bem como para os 
empreendimentos concluidos em etapas, a Secretaria Municipal competente 
podera emitir a Anuencia Parcial, atestando que foram implantadas as medidas 
mitigadoras parciais estabelecidas no Termo de Compromisso, as quais estao 
vinculadas a edificagao e/ou etapa do empreendimento objeto de concessao de 
habite-se parcial ou documento equivalente.

Art. 23.

Constatado, a qualquer tempo, o nao cumprimento das 
diretrizes a que alude ao Codigo de Obras Municipal, ou o nao cumprimento do 
cronograma de implementagao relative as medidas mitigadoras, compatibilizadoras 
e/ou compensatorias, o empreendedor e/ou o responsavel legal pelo exercicio das 
atividades pretendidas serao notificados pela SMMDU, para que se regularize a 
situagao no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 24.

Paragrafo unico: O nao atendimento da notificagao preliminar pelo 
empreendedor ou pelo responsavel legal pelo exercicio das atividades pretendidas, 
no prazo estabelecido, podera implicar no embargo da obra, na interdigao do 
estabelecimento ou empreendimento e na aplicagao das multas decorrentes, nos 
termos do disposto no Codigo de Obras Municipal e Codigo de Posturas 
Municipals, e, quando for o caso, na perda da garantia efetuada mediante caugao 
em dinheiro ou fianga bancaria/seguro fianga.

No caso da impossibilidade do cumprimento das exigencias n 
estabelecidas ou de seu cumprimento dentro do prazo previsto no Termo de ,/'] 

Compromisso, parte integrante da Anuencia Previa, por fatores alheios a sua 
atuagao, o empreendedor podera apresentar mediante protocolo, pedido autonomo 
a SMMDU, contendo os elementos justificativos de inviabilidade, a solicitagao de 
novo prazo e a indicagao de garantias de aporte financeiro para a execugao das 
obras necessarias.

Art. 25.

U"
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§1° Quando a impossibilidade do cumprimento das exigencias 
estabelecidas no Termo de Compromisso, parte integrante da Anuencia Previa, 
perdurar por mais de 12 (doze) meses, a SMMDU devera retificar tais documentos, 
sem prejuizo da permanencia da garantia oferecida.

§2° A inexecugao das obras e atividades objeto da Anuencia Previa nao 
desobriga o proprietario do empreendimento e/ou do responsavel pela implantagao 
da atividade pretendida ao cumprimento do Termo de Compromisso.

Para os Empreendimentos e as Atividades enquadrados no 
§2°, do art. 12 deste Decreto, no que se refere a categoria de uso disposta no art. 
6° deste Decreto, devera ser aplicada a aliquota do uso predominante.

Art. 26.

Os imoveis, edificagdes e empreendimentos ja existentes por 
ocasiao da publicagao deste decreto, que comportem atividades geradoras de 
interferencia no trafego, enquadrados ou nao como PGT’s, em que haja interesse 
do proprietario e/ou locatario em promover qualquer alteragao relacionada a 
operagao do sistema viario, devera formular pedido a Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Desenvolvimento Urbano mediante protocolo e, caso deferido, as 
despesas com a execugao das alteragdes correrao a expensas do interessado.

Art. 27.

Todo expediente administrative a ser protocolado para a 
SMMDU, envolvendo o licenciamento de obra ou o licenciamento de exercicio de 
atividade em edificagoes e/ou empreendimentos que comportem atividades 
geradoras de impacto e/ou interferencia no trafego, deverao ser instruidos em 
processes administrativos especificos, em atendimento as Leis que regulamentam 
os presentes instrumentos urbanisticos.

Art. 28.

§1° Os processes administrativos protocolados antes da publicagao 
deste Decreto, que ainda se encontrem em tramitagao nas Secretarias Municipais 
competentes, tambem deverao ser instruidos em atendimento ao presente decreto, 
devendo tal documentagao ser exigida do interessado no momento oportuno, por 
meio de “comunique-se".

§2° Apos a implantagao dos PGT’s e exercicio pleno das atividades 
geradoras de interferencia no trafego a eles vinculada, a Prefeitura Municipal deo 
Cajamar, por meios de seus orgaos competentes, podera solicitar aos 
proprietarios/empreendedores e/ou responsaveis legais pelo seu uso as 
informagoes complementares pertinentes destinadas a subsidiar estudos ou 
pesquisas para o aperfeigoamento do processo de licenciamento de

/
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§3° O interessado fica ciente de que a nao aprovagao do EIV/RIV e/ou 
PGT/RIT, ou o nao atendimento das exigencias ulteriores consignadas na Certidao 
de Diretrizes, em decorrencia da analise do EIV/RIV, implicara a cassagao das 
licengas e/ou autorizagoes eventualmente concedidas e a aplicagao das 
penalidades previstas nos Codigos Municipals, sem prejuizo da adogao de outras 
medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis.

As despesas decorrentes do objeto deste Decreto correrao 
por conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 29.

Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicagao.Art. 30.

Art. 31. Revogam-se as disposigoes em contrario.
/»

Prefeitura do Municipio de Cajarr^ar, 04 de novembro de 2019

!
i

0 BARBOSA MACHADO 
Preteitd' Municipal

EARANTES
Secretario Municipar de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

LEAN

s'

Registrado na Diretoria Tecnica Legislativa, aos quatro dias do mes de novembro do 
ano de dois mil e dezenove e publieado no Diario Oficial/to Municipio.

LUCIANA MAm^dOELHO DE JESUS STELLA

Diretotta Tecnica Legislativa - Gabinete do Prefeito
j
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PUBLICADO NO 
D.O.M

Edigao nQ: 1C& 

Data: U / \0 / ^

“REGULAMENTA 
URBANISTICOS DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL,
PROVIDENCIAS”.

INSTRUMENTOS

DAE OUTRAS

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Municipio de Cajamar, Estado 
de Sao Paulo, no uso das atribuigoes legais, FAQO SABER, que a Camara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1°
que disciplinam a mitigagao de impactos ambientais ou de infraestrutura urbana 
projetos de iniciativa publica ou privada, referentes a implantagao de obras de 
loteamentos, condominios e empreendimentos, no territorio municipal.

Paragrafo Unlco O pedido de aprovagao de projetos enquadrados no artigo 
anterior devera ser formulado pelos interessados contendo os elementos que 
possibilitem a analise da adequagao do empreendimento as condigoes do local e do 
entorno.

Ficam regulamentados por esta Lei os Instrumentos Urbanisticos
nos

novos

Art. 2° Quando do Requerimento de Certidoes, Licengas e/ou dos 
Alvaras aos novos loteamentos, condominios e empreendimentos privados poderao 
ser exigidos que estes, as suas expensas, apresentem:

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV e seu respective Reiatorio de 
Impacto de Vizinhanga - RIV;

Estudo de Polo Gerador de Trafego - PGT e seu respective Reiatorio 
de Impacto de Trafego - RIT;

Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA.

Os empreendimentos novos e ampliagao de empreendimentos 
existentes e as atividades sujeitas ao disposto no art. 2°, sao aqueles que se 
enquadram nos seguintes criterios:

empreendimentos localizados em areas iguais ou superiores a 5.000 
m2;

I-

II-

III-

Art. 3°

I -

II - empreendimentos que possuam area construida igual ou superior a
10.000 m2;

III - edificagoes nao residenciais com area construida igual ou superior a
3.000 m2;
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IV- edificacpoes nao residenciais com area de estacionamento para 
veiculos igual ou superior a 5.000 m2 ou com mais de 400 vagas de 
estacionamento de veiculos;

V- edificagoes que se destinem ao uso misto e que possuam area 
construida destinada ao uso nao residencial igual ou maior que 3.000
m2;

VI- empreendimentos destinados ao uso misto com area construida 
superior a 10.000 m2;

empreendimentos que se destinem ao uso residencial 
mais de 120 (cento e vinte) unidades habitacionais;

VIII - empreendimentos geradores de fluxos significativos de pessoas e
veiculos;

IX - atividades desenvolvidas no meio urbano causadoras de poluigao 
visual, sonora ou que causem possiveis emanagoes quimicas e 
radioativas;

empreendimentos e atividades de grande e de medio porte propostos 
em area de maior sensibilidade, ou proximos a estas, como os sitios 
historicos e locals de especial interesse ambiental;

XI - linhas e torres de alta tensao, transformadores, torres e estagoes de 
telefonia celular e radio;

sistemas de tratamento de esgotos, aterros sanitarios, estagoes de 
abastecimento de agua, aterro de inertes e de residues de construgao 
civil;

XIII - todas as reunioes ou eventos temporarios, de carater socio cultural, 
esportivos e comerciais, por periodo determinado ou nao, que inclua 
instalagoes, shows, feiras comerciais, eventos culturais e esportivos, 
pavilhoes, feiras livres fora das vias publicas, dentre outras, 
licenciaveis para publico igual ou superior a 500 pessoas por dia; i

empreendimentos que gerem impactos cumulativos, ou seja, aqueles 
em que os novos impactos se somam a outras atividades existentes, 
agregando escala e avolumando os efeitos na regiao de sua 
implantagao;

VII - e possuam

X-

XII-

at
XIV-
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XV- todos os empreendimentos logisticos (armazens, depositos, centros 
de distribuigao e outros);

XVI - todos os empreendimentos a serem construidos num raio de 2.000 m 
bem como se localizadas na zona de influencia das Macrozonas ZME 
- Zona Mista Especial e de ZMI - Zona de Mineragao, em vista da 
fragilidade do solo e de condigoes de riscos ambientais.

Os Estudos e Relatorios apresentados serao objeto de analise 
tecnica por parte da Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, 
que devera emitir parecer em ate 30 (trinta) dias que indique a necessidade ou nao, 
do empreendedor formalizar Termo de Compromisso - TC, para que este execute 
agoes mitigadoras e/ou compensatorias pelos impactos que o empreendimento 
venha a causar na vizinhanga, bem como, em igual prazo, pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, de TCCA - Termo de Compromisso de Compensagao Ambiental.

§1° A formalizagao dos Termos de Compromissos se dara (ao) entre o 
Empreendedor e o Chefe do Executive Municipal, em minuta elaborada em conjunto, 
definindo as melhorias necessarias como contrapartida para o desenvolvimento do 
Municipio.

Art. 4°

§2° Os demais procedimentos deverao constar da Lei Especifica de 
Compensagao Ambiental - CA, da Lei Especifica do Plano de Gestao Integrada de 
Residues Solidos da Construgao Civil e Demoligoes - PGIRCD, bem como de 
Decreto municipal especifico que regera as atividades inerentes a emissao de 
certidoes, licengas e alvaras (habite-se).

O Estudo e o Relatorio de Impacto de Vizinhanga, o Estudo e o 
Relatorio de Impacto de Trafego, bem como o Estudo de Viabilidade Ambiental 
deverao ser apresentados a Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento 
Urbano, individual ou coletivamente, instruidos com os respectivos componentes dos 
Anexos I, II e/ou III desta Lei, que fara o devido encaminhamento as Secretarias 
Municipais e unidades afetas as analises.

Paragrafo Unico A elaboragao de Pianos de Gerenciamento de Residues 
de Construgao Civil - PGRCC e de Plano de Microdrenagem serao requeridos apos 
a aprovagao dos empreendimentos e atividades objeto desta Lei.

Empreendimentos de natureza publica, que gerem impacto, 
deverao apresentar Estudos e Relatorios contratados para tal finalidade.

Art. 5°

Art. 6°
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§1° Ficam dispensados da apresentagao de Estudos e Relatorios os 
projetos de empreendimentos destinados a Habitagao de Interesse Social - HIS, que 
serao construidas com recursos do Fundo Municipal de Habitagao.

§2° Poderao ser dispensados da apresentagao de Estudos e Relatorios os 
empreendimentos mencionados no inciso I e XIII, do art. 3°, cujo uso comprove a nao 
geragao de impactos.

Sao objeto desta Lei os lotes, as areas e glebas localizadas em 
todas as Macrozonas aprovadas no Plano Diretor vigente, urbanas ou rurais.

Eventuais casos omissos serao objeto de consulta e analise 
especifica junto a Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, 
para verificagao da sua compatibilidade e insergao urbana e a necessidade de 
elaboragao de novos estudos, relatorios e termos de compromisso, que serao 
disciplinados pelo devido instrumento legal.

Paragrafo Unico Obras e empreendimentos que estejam em andamento, 
por ocasiao da edigao desta Lei, poderao ser contempladas com o que se requer na 
presente regulamentagao.

Art. 7°

Art. 8°

Art. 9° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao. 

Revogam-se as discfosicoArt. 10. .contrario.

Prefeitura do Municipio .\1m de^outubro de 2019.U

/
DANJLD OSAMACHADO 

PfefeTto Munbkjal

RP^ORK&ARANTES
Secretario M^nj&if)al de Mobilidade e Desenvolvipiento Urbano

LE.

*
y

z dias do mes de outubro do ano de dois 
'bidpio

Registrada na Diretoria Tecnica Legislativa, a* 
mil e dezenove, e publicada no Diario Ofjcia#

LUCIANA M>
Diretoria Tecni Legislativa - Gabinete Prefeito,/-y
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ANEXOI

DADOS NECESSARIOS A ANALISE DA ADEQUAQAO DO EMPREENDIMENTO 
AS CONDIQOES DO LOCAL E DO ENTORNO:

1- Propriedade, localizapao e acessos possiveis;

2- Atividades previstas em piano de massa;

3- Areas, dimensdes e volumetria;

4- Levantamento planialtimetrico do imovel;

5- Mapeamento das redes de agua, pluvial, esgoto, energia, gas e telefonia no 
penmetro do empreendimento;

6- Capacidade do atendimento pelos concessionarios publicos para a implantapao do 
empreendimento;

7- Levantamento dos usos e volumetria de todos os imoveis e construgdes 
existentes, localizados no entorno do empreendimento;

8- Indicagao das zonas de uso constantes da legislagao de uso e ocupagao do solo 
das quadras limitrofes a quadra ou quadras onde o imovel esta localizado;

9- Indicagao de bens tombados pelo CONDEPHAAT, no raio de 300 (trezentos) 
metros, contados do perimetro do imovel ou dos imoveis onde o empreendimento 
esta localizado.
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ANEXO II

DADOS NECESSARIOS A ANALISE DAS CONDIQOES VIARIAS DA REGIAO:

1- Dados do Responsavel Tecnico;
2- Localizapao;

3- Dados do Empreendimento;

4- Resumo da Situapao Atual;

5- Definipao da area de influencia;

6- Hierarquizagao viaria / Macro acessibilidade da area de influencia;

7- Micro Acessibilidade;

8- Uso do Solo Lindeiro;

9- Transporte Publico (Coletivo e Taxi);

10- Circulagao / Travessias de Pedestres Existentes na area de influencia;

11- Contagens de Trafego e Semaforos Existentes na area de influencia;

12- Projetos Municipais na area de influencia;

13- Estimativa da Atragao de Viagens:

13.1- Qualificagao de Usos / Atividades, Informagdes Operacionais / Funcionais;
13.2- Selegao dos Modelos de Geragao;

13.3- Estimativa da Divisao Moda;

13.4- Estimativa da Distribuigao Temporal (Chegadas e Saidas);
13.5- Estimativa da Distribuigao Espacial;

13.6- Descrigao das metodologias e memorial de calculo;
14- Estimativa do Trafego Future;

15- Identificagao dos Impactos no Transito:

15.1- Estimativa do Impacto sobre o Transito na Fase de Obras;

15.2- Avaliagao dos Niveis de Saturagao das Vias Lindeiras (Atuais e Futuras);

15.3- Avaliagao do impacto sobre o transporte publico;

15.4- Avaliagao do impacto sobre a circulagao de pedestres e ciclistas.
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ANEXO III

CONTEUDO MINIMO PARA O ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA

1 - Descrigao do projeto com a apresentagao das alternativas tecnicas e 
locacionais, incluindo a alternativa zero;

Croqui ambiental, contendo a delimitagao da area total do empreendimento, 
confrontantes, demarcagao da vegetagao e sua tipificagao, demarcagao de corpos 
hfdricos, suas respectivas APR e estagio de preservagao, demarcagao de area de 
TCRA, averbagao em matncula, cotas altimetricas pre e pos-empreendimento;

Diagnostico dos meios flsico, biotico, geologico e socioeconomico;

Especificagao da area de influencia Direta e Indireta com a demonstragao de 
cenarios para 02, 05 e 20 anos;

2-

3-

4-

Apresentar matriz de impactos ambientais;5-

Levantamento dos impactos ambientais na proposta bem como os metodos, 
tecnicas e criterios para a sua identificagao, quantiilcagao, interpretagao, sinergias e 
antagonismos:

6-

6.1- Produgao e m'vel de ruido;

6.2- Produgao e volume de partlculas em suspensao e de fumaga;

6.3- Destine final do material resultante do movimento de terra e do entulho da obra;

6.4- Existencia de recobrimento vegetal de grande porte no terreno;
6.5- Estudo Geologico e Hidrografico.
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PUBLICADO NO 

D.O.M “INSTITUI O INSTRUMENTO JURIDICO 

URBANISTICO DA CONTRAPARTIDA, E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS”.
irvMEdiq:ao nS;

il / \0 / B _

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Municfpio de Cajamar, Estado 
de Sao Paulo, no uso das atribuigoes legais, FAQO SABER, que a Camara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei Complementar:

Art. 1° Fica instituido por esta Lei Complementar o Instrumento Juridico 
Urbanistico da Contrapartida entendida como o conjunto de agoes necessarias a 
compensagao mitigatoria dos impactos dos Empreendimentos, no territorio municipal.

Paragrafo Unico A Contrapartida, uma vez comprovada a sua necessidade, 
devera ser cumprida pelo proprietario/empreendedor em execugao de obras ou 
servigos necessarios a compensagao mitigatoria do empreendimento, ou seu 
equivalente em pecunia, em parte ou no todo, quando da impossibilidade em se 
atender parcial ou integralmente, atraves de obras ou servigos necessarios a 
mitigagao dos impactos do empreendimento.

O valor correspondente da Contrapartida, uma vez apurado, com 
base nas agoes necessarias para a mitigagao dos impactos do empreendimento, nao 
podera ultrapassar o limite fixado de 5% (cinco por cento) do valor da construgao do 
empreendimento, considerando para fins de calculo o Custo Unitario Base (CUB) 
para o m2 (metro quadrado) de construgao (residencial e comercial), publicado pelo 
SINDUSCON - Sindicato da Industria da Construgao Civil, ou outra base de calculo 
oficial que vier a substitui-lo considerando, para tanto, o ultimo Boletim publicado.

§1° A Contrapartida constitui obrigagao a ser adimplida pelo 
proprietario/empreendedor, para assegurar o desenvolvimento com sustentabilidadef 
responsabilidade e qualidade, atendendo, assim, a fungao social da propriedade, nos 
termos do §2° do art. 182, da Constituigao Federal.

§2° A Contrapartida devera ser cumprida pelo proprietario/empreendedor 
em pecunia ou seu equivalente em execugao de obras ou servigos de interesse 
publico ou social.

§3° Caracterizada a Contrapartida, o seu adimplemento independera das( 
agoes e intervengoes necessarias para sanarem exigencias de Estudo de Impacto de 
Vizinhanga - EIV ou as interferencias no sistema viario de circulagao e transporte, 
decorrentes do Polo Gerador de Trafego - PGT e dos efeitos dos empreendimentos 
considerados de impacto.

Art. 2°

it.
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Os empreendimentos novos, a ampliagao de empreendimentos 
existentes e as atividades sujeitas ao disposto no artigo 1° desta Lei, sao aqueles 
que se enquadram nos seguintes criterios:

Art. 3°

empreendimentos localizados em areas iguais ou superiores a 5.000I -
m2;

empreendimentos que possuam area construida igual ou superior a 
10.000 m2;

edificaqoes nao residenciais com area construida igual ou superior a 
3.000 m2;

III -

edificaqoes nao residenciais com area de estacionamento para 
veiculos igual ou superior a 5.000 m2 ou com mais de 400 vagas de 
estacionamento de veiculos;

IV-

V- edificaqoes que se destinem ao uso misto e que possuam area 
construida destinada ao uso nao residencial igual ou maior que 3.000
m2;

VI- empreendimentos destinados ao uso misto com area construida 
superior a 10.000 m2;

VII- empreendimentos que se destinem ao uso residencial e possuam 
mais de 120 (cento e vinte) unidades habitacionais;

VIII - empreendimentos geradores de fluxos significativos de pessoas e 
veiculos;

IX- atividades desenvolvidas no meio urbano causadoras de polui 
visual, sonora ou que causem possiveis emanaqoes quimicas e 
radioativas;

X- empreendimentos e atividades de grande e de medio porte propostos 
em area de maior sensibilidade, ou proximos a estas, como os sitios 
historicos e locais de especial interesse ambiental;

XI- linhas e torres de alta tensao, transformadores, torres e estaqoes de 
telefonia celular e radio;
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sistemas de tratamento de esgotos, aterros sanitarios, estagoes de 
abastecimento de agua, aterro de inertes e de residues de construgao 
civil;

XII -

XIII - todas as reunioes ou eventos temporaries, de carater socio cultural, 
esportivos e comerciais, per periodo determinado ou nao, que inclua 
instalagoes, shows, feiras comerciais, eventos culturais e esportivos, 
pavilhoes, feiras livres fora das vias publicas, dentre outras, 
licenciaveis para publico igual ou superior a 500 pessoas por dia;

XIV- empreendimentos que gerem impactos cumulativos, ou seja, aqueles 
em que os novos impactos se somam a outras atividades existentes, 
agregando escala e avolumando os efeitos na regiao de sua 
implantagao;

XV- todos os empreendimentos logisticos (armazens, depositos, centres 
de distribuigao e outros);

XVI- todos os empreendimentos a serem construidos num raio de 2.000 m 
bem como se localizadas na zona de influencia das Macrozonas ZME 
- Zona Mista Especial e de ZMI - Zona de Mineragao, em vista da 
fragilidade do solo e de condigoes de riscos ambientais.

Art. 4° Definido o teor da Contrapartida, o proprietario/empreendedor 
devera apresentar Termo de Compromisso para o seu cumprimento, com firma 
reconhecida e registro em Cartorio de Titulos e Documentos, como condigao de 
procedibilidade dos demais atos administrativos necessaries ao inicio do processo de 
aprovagao e licenciamento visando a implantagao de seu empreendimento. ^

Paragrafo unico. Em caso de nao cumprimento, total ou parcial, do Termo 
de Compromisso celebrado, o instrumento em aprego constituira titulo executive 
extrajudicial, para que a Administragao Municipal promova as medidas judiciais 
cabiveis contra o proprietario/empreendedor.

As unidades responsaveis pela execugao dos atos relatives 
processo de aprovagao do empreendimento deverao observar as seguintes 
diretrizes:

Art. 5°

I - impacto de valorizagao;
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respeito a legislagao municipal, estadual e federal correlata, em 
especial pertinente a sustentabilidade, mobilidade urbana e ao meio 
ambiente;

III - a impossibilidade de isenpao ou renuncia da Contrapartida em relagao 
a qualquer empreendimento ou atividade.

O pagamento da Contrapartida podera ser aplicado 
prioritariamente, enquanto houver necessidade, no bairro da obra ou do 
empreendimento, a criterio da Administragao Publica, tais como:

Art. 6°

ampliagao da malha viaria;

II- execugao de viadutos, pontes e tuneis;

III - implantagao de semaforos inteligentes;

IV- aquisigao ou doagao de areas para remogao de familias moradoras 
em areas irregulares;

V- recuperagao de areas ambientaimente degradadas;

VI - implantagao de equipamentos publicos urbanos e comunitarios, 
parques municipals, bem como construgao de equipamentos sociais 
em outras areas da cidade;

VII - execugao ou ampliagao de obras de infraestrutura;

VIII - aquisigao ou doagao de terreno para atendimento das demandas
serem geradas pelo empreendimento e/ou execugao de parques para 
melhor qualidade de vida da cidade;

IX- manutengao de imoveis, fachadas ou outros elementos arquitetonicos 
ou naturals, considerados de valor paisagistico, historico, artistico ou 
cultural;

X- construgao de empreendimentos de interesse socioambientais;

XI- outras intervengoes correlatas, a criterio da Administragao Municipal.



$0 yKunicipio $e (Qajamareilura
ESTADO DE SAO PAULO

Lei Complementar n° 175/2019-fls. 05

Art. 7° O calculo, o adimplemento, a forma e demais especificapoes, 
bem como eventuais casos omissos serao objeto de consulta e analise especifica 
junto a Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano 
verificapao da sua compatibilidade e inserpao urbana bem como da necessidade de 
elaborapao de novos criterios, que serao disciplinados pelo devido instrumento legal.

para

*
Paragrafo Unico Todas as obras e empreendimentos que estejam em 

andamento, por ocasiao da edipao desta Lei Complementar, poderao ser 
contempladas com o requerido na presente Lei.

Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicapao.

Revogam-se as disposipoes em contrario.

Prefeitura do Municipio de Caiamaj,J.Q de outubro de 2019.

Art. 8°

Art. 9°

DAN RBOSA MACHADO 
to Municipal/L

rerei

L£ANDR0TVIORETE ARANTES
cipal de Mobilidade e Desenvolvimento UrbanoSecretario

Registrada na Diretori a Tecnica Legislativafab^ez dias do mes de outubro do ano de dois 
mil e dezenove, e publicada no DipfioJimcjal<io Municipio. /

? Kf
A COELHO DE JESUS/STELLA

hete do Prefeito



Estado de S&o Paulo

m: -:i IFRIMENTO N126012022

ruMARA MUNISlPALmSAJMftB

data/HORA 
07/10/2022 15:23.20

USUARIO
marthaSenhor Presidente: 

Senhores Vereadores.

protocolo
2704/2022

do DoutoCasa, ap6s deliberagSoregimentals daI Requeiro dentro das normas 
plenSrio que se informe a esta Oasa de Leis.

1) O que oferece corno

:
t

instaladas no Wlunicipio

cultural, educacional, e de 
contrapartidas.

contrapartida as empresas

projeto de patrocinio 
envolve-se permuta como2) Se ao elaborar urn

moradia, por exemplo
3) Essas contrapartidas sao tsso ocorre

os benaficios extras para as empresas,

do contrato que determina

ft
e clara e vantajosa aocontrapartidaplanejamento a4.) Ao se estruturair o 

tnuniclpio;
favoravel ana captagao de recursossentido tera maior facilidade 

nosso povo.5) Em que
investimentos paraI contrapartida para empresas 

isso ocorre!

educacionais,

6) E porque 
instalar-se no

projetos culturais

Para ser aprovado esse ^aZteelen^Tco tambem para a

sinal verde para liberagao.

em

vem

produtos de varias formas,
investimentos emas empresas oferegam

saude, assim como paras> r„ocSo«%p:«'ui-..
moradia;

e qual a porcentagem 
nao existe, como 

nossos— ... ,
moradias populares para“'Ll™— P-P..T» •»; m>1, sm 

incentivar as empresas a mvest.r ma.s em
povo.

•7c/ /£/7

!c^

m
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Eslado de Sao Paulosf

, Wlunicipios, e 
contrapartida, paracontrapartidas das emprosas -nstaladas no 

am relagao a moradia qual sena11) Quais sao as
esspecificamente 
construgao de casas popuiares,

“„"“P*ra"c0o”«S°'d”
12) So posiflvo ”•
“'.Ts'poputtr,“pS. no.." ‘

JUSTIFICATIVA

derfiscalizatbrio dos vereadores.
Justifico O pedido em face do dever-po

07 de outubro 2022PlenSrio Waldomircf dos Santos

WIAN& boANIE^ICA 

Verea^or

de cajamar
cAmara MUNICIPAL
^PROXAOO am -discuss^o e v 
na Jl2_ sessao 

^ k.3, (

^ ( Zw v(?'tos

^ SauloA^on-^aiw,

otagao unica

favor^veis 
contr i .-to;.

>VOt^.S•u

em

I /
/ /m ✓*

is
*
«

■ "f.:

0a:
ii


