
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE CONTRATO
Quarto termo de aditamento (prorrogação de prazo) 

ao Contrato: 061/2014.
Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 0028/2013. 
Edital: 22/PP/2013. Contratada: A Executiva - Prestação de Serviços Especializa-
dos Ltda. Assinatura: 30/05/2018. Vigência: 12 meses. Objeto: Registro de preços 
para futuras e eventuais contratações de serviços de controle, operação e fiscaliza-
ção de portarias e edificios. Modalidade: Pregão Presencial.  

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE HABILITAÇÃO
Edital: 08/TP/2018. Processo: 4209/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da reforma de uni-
dade básica de saúde III, na rua Sigesmundo Aderman, n° 731 - Jardim Éden, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.  Modalidade: Tomada de 
Preços. Proponentes: 04. Empresas Habilitadas: R&A Engenharia, Construções e 
Meio Ambiente Ltda, Vênus Engenharia e Construtora LTDA EPP, e Amplitude 
Engenharia e Construções Eireli. Empresas Inabilitadas: D M Dias Chaves ME.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EDITAL DE HABILITAÇÃO
Edital: 06/TP/2018. Processo: 3247/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e modernização 
de infraestrutura esportiva, academia/praça nos bairros Jardim Green Village e 
Jardim Campos Verdes, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra. Modalidade: Tomada de Preços. Proponentes: 03. Empresas Habilitadas: 
Contisa Construções e Comércio Eireli EPP, Henrique Gutierrez Construtora Epp 
e Venus Engenharia e Construtora Ltda EPP.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EDITAL DE HABILITAÇÃO
Edital: 07/TP/2018.Processo: 4210/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reforma de uni-
dade básica de saúde II, na rua São Paulo, n° 65 - Jardim São Jorge, com for-
necimento de materiais, equipamentos e mão de obra.  Modalidade: Tomada de 
Preços. Proponentes: 04. Empresas Habilitadas:  R&A Engenharia, Construções 
e Meio Ambiente Ltda, Vênus Engenharia e Construtora LTDA EPP, e Amplitude 
Engenharia e Construções Eireli. Empresas Inabilitadas: D M Dias Chaves ME.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

DECRETO Nº 3788 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Coordenador em Saúdede provimento P64, 
além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 
11 de maio de 2018, ao servidor MARCELO CASTRO NEVES MAFFEZOLI, 
portador do RG n. 29.175.517-3, lotado no emprego de Médico Otorrinolaringo-
logista.
Art. 2º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela coordenação técnica de sua 
área de atuação; planejar e fazer cumprir a programação dos serviços de seu De-
partamento; orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como 
quanto a conduta funcional; prestar assistência especializada da respectiva área di-
retamente com as autoridades superiores; coordenar as atividades do Ambulatório 
de Otorrinolaringologia; coordenar a elaboração dos protocolos de funcionamento 
e atendimento do Setor.
Art. 3º O servidor deverá realizar ainda consultas médicas, no âmbito da respecti-
va especialidade e em caráter ambulatorial, de no mínimo 60 (sessenta) consultas 
semanais, de acordo com a demanda observando, o limite mensal máximo per-
mitido.
Art. 4º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
imediato, a ser remetido mensal e previamente ao fechamento da folha, junto à 
Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 5º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.

Art. 6º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3789 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Chefe de Seção de provimento P58, além 
de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 11 de 
maio de 2018, ao servidor GUSTAVO LEME FRANCO DE ANDRADE, portador 
do RG n. 7.709.042-1, lotado no emprego de Médico Otorrinolaringologista.
Art. 2º Competirá ao servidor analisar, implantar e coordenar os trabalhos téc-
nicos afetos a sua subárea; orientar seus subordinados acerca de seus direitos, 
deveres e na execução dos serviços; identificar as necessidades e propor melhorias 
nas rotinas laborativas de sua subárea; responsabilizar-se pelos exames de larin-
goscopia no âmbito ambulatorial.
Art. 3º O servidor deverá realizar ainda consultas médicas, no âmbito da respecti-
va especialidade e em caráter ambulatorial, de no mínimo 60 (sessenta) consultas 
semanais, de acordo com a demanda observando, o limite mensal máximo per-
mitido.
Art. 4º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
imediato, a ser remetido mensalmente e previamente ao fechamento da folha, jun-
to à Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 5º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.
Art. 6º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3790 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Coordenador em Saúde de provimento P64, 
além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 
11 de maio de 2018, a servidora ANA MARIA DE ARRUDA SILVA, portadora do 
RG n. 16.227.100, lotado no emprego de Médico Oftalmologista.
Art. 2º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela coordenação técnica de sua 
área de atuação; planejar e fazer cumprir a programação dos serviços de seu De-
partamento; orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como 
quanto a conduta funcional; prestar assistência especializada da respectiva área 
diretamente com as autoridades superiores; coordenar as atividades do Ambulató-
rio de Oftalmologia; coordenar a elaboração dos protocolos de funcionamento e 
atendimento do Setor.
Art. 3º O servidor deverá realizar ainda consultas médicas, no âmbito da respecti-
va especialidade e em caráter ambulatorial, de no mínimo 60 (sessenta) consultas 
semanais, de acordo com a demanda observando, o limite mensal máximo per-
mitido.
Art. 4º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
imediato, a ser remetido mensal e previamente ao fechamento da folha, junto à 
Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 5º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.
Art. 6º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3791 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Coordenador em Saúde de provimento P64, 
além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 
11 de maio de 2018, ao servidor ROMILDO SEVERINO PEREIRA, portador do 
RG n. 54.645.05, lotado no emprego de Médico Ortopedista.
Art. 2º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela coordenação técnica de sua 
área de atuação; planejar e fazer cumprir a programação dos serviços de seu De-
partamento; orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como 
quanto a conduta funcional; prestar assistência especializada da respectiva área 
diretamente com as autoridades superiores; coordenar as atividades do Ambula-
tório de Ortopedia; coordenar a elaboração dos protocolos de funcionamento e 
atendimento do Setor.
Art. 3º O servidor deverá realizar ainda consultas médicas, no âmbito da respecti-
va especialidade e em caráter ambulatorial, de no mínimo 60 (sessenta) consultas 
semanais, de acordo com a demanda observando, o limite mensal máximo per-
mitido.
Art. 4º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
imediato, a ser remetido mensal e previamente ao fechamento da folha, junto à 
Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 5º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.
Art. 6º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3792 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Coordenador em Saúde de provimento P64, 
além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 
11 de maio de 2018, a servidora SILVANA APARECIDA MARQUEZ, portadora 
do RG n. 13.055.266-5, lotado no emprego de Médico Infectologista.
Art. 2º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela coordenação técnica de sua 
área de atuação; planejar e fazer cumprir a programação dos serviços de seu De-
partamento; orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como 
quanto a conduta funcional; prestar assistência especializada da respectiva área 
diretamente com as autoridades superiores; coordenar as atividades do Ambula-
tório de Infectologia; coordenar a elaboração dos protocolos de funcionamento e 
atendimento do Setor; fazer cumprir os trabalhos relativos da CCIH.
Art. 3º O servidor deverá realizar ainda consultas médicas, no âmbito da respecti-
va especialidade e em caráter ambulatorial, de no mínimo 60 (sessenta) consultas 
semanais, de acordo com a demanda observando, o limite mensal máximo per-
mitido.
Art. 4º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
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imediato, a ser remetido mensal e previamente ao fechamento da folha, junto à 
Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 5º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.
Art. 6º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3793 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Coordenador em Saúde de provimento P64, 
além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 
11 de maio de 2018, ao servidor PAULO DE JESUS VIEIRA, portador do RG n. 
76.914.55, lotado no emprego de Médico Cirurgião.
Art. 2º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela coordenação técnica de sua 
área de atuação; planejar e fazer cumprir a programação dos serviços de seu De-
partamento; orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como 
quanto a conduta funcional; prestar assistência especializada da respectiva área 
diretamente com as autoridades superiores; coordenar as atividades do Ambulató-
rio de Cirurgia Geral e Gastrenterologia; coordenar a elaboração dos protocolos de 
funcionamento e atendimento no Setor.
Art. 3º O servidor deverá realizar ainda consultas médicas, no âmbito da respecti-
va especialidade e em caráter ambulatorial, de no mínimo 60 (sessenta) consultas 
semanais, de acordo com a demanda observando, o limite mensal máximo per-
mitido.
Art. 4º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
imediato, a ser remetido mensal e previamente ao fechamento da folha, junto à 
Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 5º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.
Art. 6º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3794 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Dirigente Hospitalar de provimento P64-A, 
além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 
11 de maio de 2018, ao servidor HERMAN GUSTAVO BENAVIDES DEL RIO, 
portador do RG n. 37.791.017-X, lotado no emprego de Médico Cirurgião Geral.
Art. 2º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela gestão hospitalar, no que 
se refere ao Corpo Clínico e demais profissionais da área da Saúde do respectivo 
Departamento; gerir e assegurar as atividades e o bom andamento da assistência 
médica do Hospital; supervisionar a execução de tarefas de seus subordinados 
junto ao Hospital Municipal; identificar as necessidades e propor melhorias nas 
rotinas laborativas de sua subárea.
Art. 3º Competirá ainda ao servidor responsabilizar-se pela Coordenação Técnica 
da saúde , responsabilizando pelo cumprimento das disposições legais e regula-
mentares em vigor, bem como assegurar condições dignas de trabalho e os meios 
indispensáveis à prática médica, visando o melhor desempenho do Corpo Clínico 
e demais profissionais da área da Saúde, em benefício da população usuária da 
Instituição, além de assegurar o pleno e autônomo funcionamento das Comissões 
de Ética Médica, cientificar a Secretaria Municipal de Saúde as irregularidades 
que se relacionem com a boa ordem, asseio e disciplina hospitalares e, supervi-
sionar a execução das atividades de assistência médica do Hospital e Maternidade 
Municipal de Nova Odessa e representando o Município junto ao Departamento 
de Perícias Médicas do Estado executando as perícias dos servidores estaduais.
Art. 4º O servidor deverá realizar ainda consultas médicas, no âmbito da respecti-
va especialidade e em caráter ambulatorial, de no mínimo 60 (sessenta) consultas 
semanais, de acordo com a demanda observando, o limite mensal máximo per-
mitido.
Art. 5º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
imediato, a ser remetido mensal e previamente ao fechamento da folha, junto à 
Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 6º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.

Art. 7º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3795 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Coordenador em Saúde de provimento P64, 
além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 
11 de maio de 2018, ao servidor EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES, portador 
do RG n. 11.291.020, lotado no emprego de Médico Socorrista.
Art. 2º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela coordenação técnica de sua 
área de atuação; planejar e fazer cumprir a programação dos serviços de seu De-
partamento; orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como 
quanto a conduta funcional; prestar assistência especializada da respectiva área 
diretamente com as autoridades superiores; coordenar as atividades da Clínica 
Médica do Hospital e Maternidade Municipal.
Art. 3º O servidor deverá cumprir ainda da escalas de visitas junto à Clínica Mé-
dica pelo menos 03 (três) vezes semanais observando, contudo, o limite máximo 
de 30 (trinta) horas mensais.
Art. 5º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
imediato, a ser remetido mensalmente e previamente ao fechamento da folha, jun-
to à Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 6º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.
Art. 7º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3796 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Chefe de Seção de provimento P58, além 

de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 11 
de maio de 2018, a servidora GISELI WARNER SGROTT, portadora do RG n. 
10.865.506, lotado no emprego de Médico Ginecologista Plantonista.
Art. 2º Competirá a servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos téc-
nicos afetos a sua subárea; orientar seus subordinados acerca de seus direitos, 
deveres e na execução dos serviços; identificar as necessidades e propor melhorias 
nas rotinas laborativas de sua subárea; coordenar as atividades do setor de Gine-
cologia do Hospital e Maternidade Municipal.
Art. 3º A servidora deverá realizar ainda plantões semanais, no âmbito da respec-
tiva especialidade observando, contudo, o limite máximo mensal de 54 (cinquenta 
e quatro) horas/plantão.
Art. 4º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
imediato, a ser remetido mensalmente e previamente ao fechamento da folha, jun-
to à Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 5º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.
Art. 6º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3800 DE 06 DE JUNHO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Chefe de Seção de provimento P58, além 
de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº. 56, de 11 
de maio de 2018, a servidora ANA RUBIA DE MATOS, portadora do RG n. 
43.018.499-2, lotada no emprego de Enfermeira.
Art. 2º Competirá a servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos téc-
nicos afetos a sua subárea; orientar seus subordinados acerca de seus direitos, 
deveres e na execução dos serviços; identificar as necessidades e propor melhorias 
nas rotinas laborativas de sua subárea; coordenar as atividades da Atenção Básica 
no Município.
Art. 3º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação 
de assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo Chefe 
imediato, a ser remetido mensal e previamente ao fechamento da folha, junto à 
Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 4º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qual-
quer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 
concessão.
Art. 5º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessá-
rias do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 5397/2018.

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Secretário de 
Saúde, nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro de 2016, que 
dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, a con-
tratação da empresa Med Center Comercial Ltda para aquisição de material para 
o Hospital Municipal de Nova Odessa no valor total de R$ 11.040,00 (onze mil e 
quarenta reais).

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 5465/2018.

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Secretário de 
Saúde, nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro de 2016, que 
dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, a con-
tratação da empresa Unidade Radiológica de Americana Ltda para contratação de 
empresa especializada  para realização  de exame de raio x contrastado no valor 
total de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, torna público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 27/PP/2018 que será 
realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a 
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-
-se a sessão no dia 27/06/2018, às 9h15min, e tem por objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de cadastro único para o social. Informações 
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poderão ser obtidas das 8h00min às 16h30min, no endereço acima mencionado ou 
através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará disponível para download no 
seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.
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DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna 
público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 14/PE/2018, que será realizado 
no dia 26/06/2018 através da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.
br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: aquisição de microcom-
putadores, sendo exclusiva para a participação de microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedor individual. Informações poderão ser obtidas 
através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará disponível para download no 
site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br e no site da prefei-
tura no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 07/06/2018 às 14h
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/06/2018, às 8h30
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26/06/2018, às 10h
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DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, torna público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 12/PP/2018 que será 
realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a 
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-
-se a sessão no dia 19/06/2018, às 9h15min, e tem por objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de cadastro único para o Social. Informações 
poderão ser obtidas das 8h00min às 16h30min, no endereço acima mencionado ou 
através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará disponível para download no 
seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 9.092/2016, BENJAMIM 
BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servido-
ra ANGELA BEATRIZ DOS SANTOS R.G. nº 19.416.451-2 Matrícula 1427, a 
usufruir Licença Premio em descanso por 30 (trinta) dias a contar de 01 a 30 de 
julho de 2018, 30 (trinta) dias a contar de 01 a 30 de abril de 2019 e 30 (trinta) 
dias a contar de 01 a 30 de julho de 2019, obedecendo o que dispõe a Legislação 
em vigor.

Nova Odessa, 06 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 9.092/2016, BENJAMIM 
BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servidora 
MONICA BRANDAO R.G. nº 19.625.066-3 Matrícula 1711, a usufruir Licença 
Premio em descanso por 30 (trinta) dias a contar de 23 de julho a 21 de agosto de 
2018, restando 60 (sessenta) dias para época oportuna, obedecendo o que dispõe 
a Legislação em vigor. MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA EM 06 DE JUNHO DE 
2018.
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PREFEITO MUNICIPAL
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 8.661/2017, BENJAMIM 
BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servidora 
NEIVA DE FATIMA FERREIRA BARROS R.G. nº 20.672.029-4 Matrícula 1715, 
a usufruir Licença Premio em descanso por 30 (trinta) dias a contar de 19 de no-
vembro a 18 de dezembro de 2018, restando 30 (trinta) dias para época oportuna, 
obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.
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BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

CULTURAL JUNHO

21JUNHO
QUARTA-FEIRA
OFICINA FOTOGRAFIA
18H
PONTOS MIS

OFICINA FOTOGRAFIA

19JUNHO
TERÇA-FEIRA
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
10H
LUDOTECA

HISTÓRIAS

15JUNHO
SEXTA-FEIRA
OFICINA DE BONECAS
15H
CASARÃO DE 
CULTURA

OFICINA DE BONECAS 
DE PANO ABAYOMI

14JUNHO
QUINTA-FEIRA
BANDA MUNICIPAL
20H
TEATRO MUNICIPAL
DIVAIR MOREIRA

CLÁSSICOS POPULARES

15JUNHO
SEXTA-FEIRA
EXPOSIÇÃO
DE 15/06 A 01/07
PAÇO MUNICIPAL DA
PREFEITURA DE NOVA ODESSA

CEDOC EM MOVIMENTO:
SANTA BÁRBARA 200 ANOS

16JUNHO
SÁBADO
ALMOÇO
11H30
ESCOLA SILVANIA AP.
SANTOS - SANTA LUIZA II

FEIJOADA 
COM MÚSICA

24JUNHO
DOMINGO
TEATRO
16H
TEATRO MUNICIPAL
DIVAIR MOREIRA

MOANA

25JUNHO
SEGUNDA-FEIRA
AUTORA: ALCIONE ROSA 
FERREIRA RODRIGUES
19H
CASARÃO DE
CULTURA

LANÇAMENTO DO LIVRO:
FRANCISCA GALERA DA
ESPANHA AO BRASIL

25JUNHO
SEGUNDA-FEIRA
MÚSICA NA VARANDA
19H
CASARÃO DE
CULTURA

BANDA: JAZZ E NEW

30JUNHO
SÁBADO
FESTIVAL
10H
PRAÇA CENTRAL

FESTIVAL MULTICULTURAL

28JUNHO
QUINTA-FEIRA
FILME GRÁTIS
20H
TEATRO MUNICIPAL
DIVAIR MOREIRA

FILME: “QUE HORAS
ELA VOLTA”

22JUNHO
QUINTA-FEIRA
FILME GRÁTIS
20H
CASARÃO CULTURA

FILME: “QUE
HORAS ELA VOLTA”

07JUNHO
QUINTA-FEIRA
FILME GRÁTIS
10H | 20H
TEATRO MUNICIPAL
DIVAIR MOREIRA

É PROIBIDO FUMAR

09JUNHO
SÁBADO
FESTA LIGO
20H
COMUNIDADE LETA

FESTA LIGO

10JUNHO
DOMINGO
RISADARIA
20H
TEATRO MUNICIPAL
DIVAIR MOREIRA

BEN LUDMER

11JUNHO
SEGUNDA-FEIRA
SARAU DE POESIAS
19H
ESTAÇÃO 
CULTURA

PARADA POÉTICA

09JUNHO
SÁBADO
EXPOSIÇÃO E VENDA
09H
PRAÇA CENTRAL  JOSÉ GAZZETTA

FEIRA DE ARTESANATO

NOVA
ODESSAAGENDA

MEIOAMBIENTE
SEMANA

TERÇA
05 DE JUNHO
DIA DO MEIO AMBIENTE
8H30
TEATRO MUNICIPAL

COMEMORAÇÃO AO
DIA DO MEIO AMBIENTE

QUINTA
07 DE JUNHO
PLANTIO
8H30
ÁREA VERDE - JARDIM CAMPOS VERDES

PLANTIO DE ÁRVORES
COM ALUNOS DA EMEFEI
PREFEITO SIMÃO WELSH

SEXTA
08 DE JUNHO
ENCERRAMENTO
8H45
TEATRO MUNICIPAL

FESTIVIDADE DE
ENCERRAMENTO

QUARTA
06 DE JUNHO
VISITA ETE
8H
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO QUILOMBO

ALUNOS DA 
EMEF VEREADOR 
OSVALDO LUIZ DA
SILVA VISITAM A 
ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO 
DE ESGOTO
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