
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 3804 DE 12 DE JUNHO DE 2018
"Altera redação do artigo 3º do Decreto 3795 de 06 de junho de 2018 

e dá outras providências"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º O artigo 3º do Decreto 3795, de 06 de junho de 2018, passa a ter a seguinte re-
dação:

  "Art. 3ºO servidor deverá cumprir ainda da escalas de visitas junto à Clínica Médica 
pelo menos 02 (vezes) vezes semanais, observando que as visitas não deverá ultrapassar 
80 (oitenta) horas mensais."

Art. 2º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessárias do 
teor deste Decreto no respectivo prontuário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 07 de junho de 2018.

Nova Odessa, 12 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 8884 DE 12 DE JUNHO DE 2018
"Exonera Secretário Obras, Projetos e Planejamento Urbano "

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor TIAGO LOBO, portador do RG nº 32.820.351-8 do cargo de 
Secretário de Obras, Projetos e Planejamento Urbano.

Art. 2º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações necessá-
rias do teor desta Portaria em seu prontuário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 11 de junho de 2018.

Art.  4º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 12 de junho de 2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 8886 DE 13 DE JUNHO DE 2018
" Designa membros para compor Comissão Especial 

e dá outras providências"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, através 
do art. 78, inciso II;  

CONSIDERANDO o contido nos processos administrativos de nº 7553/2017 e 137/2018;  

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear Achile Nicola Fosco, Adriano Pereira e Paula Daniela da Silva Braga para 
compor Comissão Especial que deverá analisar os documentos constantes nos autos do 
processo administrativo de nº 137/2018.
§ 1º A Comissão será presidida por Achile Nicola Fosco, que deverá coordenar os traba-
lhos da Comissão.
§ 2º Os membros exercerão suas funções sem prejuízo das demais atividades de suas 
funções.
Art. 2º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso aos documentos e 
informações, podendo realizar diligências, vistorias, requisitar novos documentos e de-
mais atos que entender pertinentes, visando a elucidação dos fatos.  
Art. 3º A Comissão ora constituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da 
publicação desta Portaria, para concluir os trabalhos, oferecendo ao final, relatório con-
clusivo.
Parágrafo único: O prazo estabelecido para conclusão dos trabalhos poderá ser prorro-
gado uma única vez, desde que devidamente justificado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 04/PE/2018. Processo Administrativo: 2078/2018.

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de 
Saúde I, II. III, IV e V. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 11. Processo homo-
logado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: 
os lotes 02, 03 e 12 objeto deste pregão em favor da empresa Morimed Comercial Eireli 
EPP; os lotes 04 e 06 objeto deste pregão em favor da empresa Cirúrgica São Felipe 
Produtos para Saúde Ltda EPP; os lotes 07 e 11 objeto deste pregão em favor da empresa 
Elio da Silva Piao ME; o lote 05 objeto deste pregão em favor da empresa Novainstru-
ments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP; o lote 10 objeto deste pregão em favor 
da empresa Denteck Ar Condicionado Ltda e o lote 09 objeto deste pregão em favor da 
empresa CPS Mobiliário e Equipamentos Eireli ME. Data da homologação e adjudicação: 
11/06/2018.

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 12/PE/2018. Processo Administrativo: 4552/2018.

.Objeto: Aquisição de um veículo para a diretoria de promoção social, sendo exclusiva 
para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreende-
dor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 02. Processo homologado 
pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: ARTHA 
Empreendimentos Comércio e Locações Eireli. Data da homologação e adjudicação: 
06/06/2018.

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 025/2018. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Admi-

nistrativo: 1979/2018.
Edital: 03/TP/2018. Contratada: Vértice Edificações Eireli Epp. Valor global: R$ 
520.021,73. Assinatura: 04/06/2018. Vigência: 04 meses. Objeto: Contratação de empre-
sa especializada para infraestrutura urbana, cobertura da feira e obras complementares 
na Rua Anchieta, Centro, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. 
Modalidade: Tomada de Preços.

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE REVOGAÇÃO
Edital: 01/CP/2018. Processo: 394/2018.

Objeto: Permissão de área física para exploração comercial do serviço de restaurante nas 
instalações da "Estação Cultura" (antiga estação ferroviária de Nova Odessa). Modalida-
de: Pregão Presencial. Decisão: Licitação revogada, tendo em vista decisão constantes de 
fls. 106 dos autos do processo 394/2018.

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna 
público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 27/PE/2018, que será realizado no dia 
28/06/2018 através da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, acesso 
ao sistema licitação pública, e tem por objeto: registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de fogões industriais para as escolas do município com cota reservada para 
microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor 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 
prefeitura no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 14/06/2018 às 14h

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/06/2018, às 08h30

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28/06/2018, às 10h
Nova Odessa, 13 de junho de 2018

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna 
público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 18/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 26/06/2018, 
às 9h15min, e tem por objeto: Fornecimento de marmitex n° 8, com entregas diárias de 
segunda a domingo e feriados para os servidores de diversos setores da Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Odessa com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno 
porte e micro empreendedor individual. Informações poderão ser obtidas das 8h00min às 
16h30min, no endereço acima mencionado ou através do telefone (19) 3476.8602. O edi-
tal estará disponível para download no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.
sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
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RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
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 Onde se lê: objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para execução de cadastro único para o social. Lê-se: objeto: Registro de 
preços para futura e eventual prestação de serviços de transporte de atletas e pessoas, 
através de veículos tipo "ônibus, microônibus e van". 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. Ficando mantida a mesma data para rea-
lização do pregão presencial, dia: 27/06/2018.

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

CONVOCAÇÃO PARA O EMPREGO DE PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

PEB I - PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2014
Retificação de Edital publicado em 05 de junho de 2018: Onde se lê 02 (duas) vagas, 
leia-se: 03 (três) vagas.  

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE RECEPCIONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados 
no Concurso Público n.º 01/16, do 3º ao 12º, para o emprego de 

RECEPCIONISTA
conforme classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 30 de junho de 
2016, para atribuição de 05 (cinco) vagas. A atribuição será realizada no dia 26 de 
junhode 2018, às 09 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, 
à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro. No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga 
atribuída deverá apresentar os seguintes documentos: 1- Cédula de Identidade (RG) 
- original e xerox; 2- Certificado de Conclusão do Ensino Médio - xerox autenticado; 
O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local es-
tabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Recepcionista No caso de atribuição 
por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos solicitados pelo pre-
sente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do procurador. Após 
a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos até o 
dia 03/07/2018, munido de todos os documentos necessários os quais serão divulga-
dos na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo da 
expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto 
a Diretoria de Recursos Humanos. O exercício se dará dia 04/07/2018. OBS: O nú-
mero de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo ausências 
e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
03º JEFERSON FELIPE TAROSSI
04º RAPHAEL SANTAROSA DA CUNHA
05º JHORDAN LUCIANO FARIA
06º NATALIA SILVEIRA LISBOA
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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

07º DANIEL LUIZ FAGUNDES DA SILVA
08º PAULO BARBOSA DE LIMA
09º JULIANA CHRISTINA MACHADO DE ANDRADE
10º THIAGO PEREZ GRANATO
11º EVERTON VICTORIO FAGNANI
12º EMANUELA ROSA MENDES

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 5872/2018.

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 Clinica Médica Otorrino Fono Ltda - EPP para contratação 
de empresa especializada para realização de exame de Processamento Auditivo 
Central no valor total de R$ 11.750,00 (onze mil e setecentos e cinquenta reais).  

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 5774/2018.

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 contratação da empresa 
Brintex Comércio de Tecidos Ltda para aquisição de camisolas e pijamas para o Cen-
tro Cirúrgico do Hospital Municipal de Nova Odessa no valor total de R$ 10.337,00 
(dez mil trezentos e trinta e sete reais).  

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 5876/2018.

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 contratação da empresa 
Clinica Médica Otorrino Fono Ltda - EPP para contratação de empresa especializada 
para realização de exame otoneurologico no valor total de R$ 16.750,00 (dezesseis mil 
setecentos e cinquenta reais).  

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

PROCESSO 3625/2018
P.A.D. 0089/2018 - PMNO X E.J.D.N. Fls. 58/59

trecho: "(...) Assim, pelo exposto, recebo o recurso interposto pelo processado 
E.J.D.N., e no mérito decido pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo intocada a deci-
são de fls. 44/46 (?)

Nova Odessa, 04 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
SUZELY AP. BARBOSA

OAB/SP 263.257
 

DECRETO Nº 3.805, DE 13 DE JUNHO DE 2018.
"Aprova Loteamento - Residencial Jardim Recanto das Águas"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso I e; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n. 10.257/2001 e 
Leis Complementares do Município n. 10/2006 e suas alterações; CONSIDERANDO 
que o projeto foi desenvolvido e aprovado pelos órgãos técnicos estadual e municipal; 
CONSIDERANDO que o conteúdo do processo administrativo PMNO nº 6904/2014 
demonstra que foram observadas as formalidades legais;CONSIDERANDO que a 
Diretoria de Obras Públicas e a Diretoria de Projetos do Município de Nova Odes-
sa aprovou o relatório técnico final para implantação do loteamento residencial de-
nominado "Jardim Recanto das Águas", pertencente, conforme matrícula nº 430 do 
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Odessa/SP, a AVT Recanto das 
Águas Empreendimento Imobiliário Ltda; CONSIDERANDO que, o Projeto Urbanís-
tico apresentado foi aprovado em 04 de junho de 2018, conforme Diretriz expedida em 
19/05/2015; CONSIDERANDO que o referido loteamento recebeu aprovação da Di-
retoria de Obras Públicas do Município de Nova Odessa, em 11 de junho de 2018; DE-
CRETA: Art. 1º Fica aprovado o loteamento residencial  denominado "Jardim Recanto 
das Águas", AVT Recanto das Águas Empreendimento Imobiliário Ltda., em gleba 
urbana com área total de 428.467,95  metros quadrados e com as seguintes caracte-
rísticas: Especificações Área (m²) % 1. Área de Lotes (nº de lotes: - 588) 192.019,41 
44,815350 2. Áreas Públicas 2.1. Sistema Viário 109.082,32 25,458688 2.2. Áreas 
Institucionais 53.075,11 12,387183 2.3. Espaços Livres de Uso Público 2.3.1. Áreas 
Verdes / APP 65.464,05 15,278634 2.3.2. Sistema de Lazer 8.827,06 2,060145 3. Ou-
tros (especificar) 4. Área Loteada 428.467,95 100,00 5. Área Remanescente 6. Total 
da Gleba 428.467,95 Art. 2º A loteadora e ou proprietários da gleba loteada ficam 
obrigados à realização das obras de infraestrutura abaixo relacionadas e garantidas 
mediante hipoteca dos imóveis, nos termos do artigo 7º da lei complementar 36/2014, 
o qual obriga o loteador, no ato de registro do loteamento, a hipotecar em favor da 
Municipalidade, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total dos lotes resultantes 
do loteamento, ou garantia equivalente, sob pena de cassação do alvará de aprovação, 
para garantia das obras abaixo relacionadas, assim como, para aquelas cujas diretri-
zes tenham sido expedidas e não contempladas nos totais abaixo discriminados, bem 
como, eventual apontamento inferior de valores para a execução das obras necessá-
rias. § 1º Serão caucionados os seguintes lotes, e realizados os respectivos serviços, 
nos termos descritos abaixo: I- Lotes 01 a 07 da Quadra 32, perfazendo um total de 
2.536,06 m², em garantia às obras de terraplenagem e abertura de ruas;  II- Lotes 08 à 
16 da Quadra 32 e Lotes 01 à 16 da Quadra 33, perfazendo um total de 8.267,82 m², 
em garantia às obras de rede de galerias de águas pluviais; III- Lotes 01 à 11 da Quadra 
34 perfazendo um total de 3.740,06 m², em garantia às obras de rede de esgoto, e obras 
complementares, descritas no processo de diretriz nº 019/2015; IV- Lotes 12 à 15 da 
Quadra 34,Lotes 01 à 12 da Quadra 37 e lote 05 da quadra 39, perfazendo um total de 
5.919,27 m², em garantia às obras de rede de água, e obras complementares, descritas 

no processo de diretriz nº 019/2015; V- Lote 13 da quadra 37, Lotes 01 à 12 da Quadra 
38, Lotes 01 à 04 e 06 à 11 da Quadra 39, Lotes 01 à 18 da Quadra 40 e 01 à 04 da Qua-
dra 41 perfazendo um total de 14.647,81 m², em garantia às obras de guias, sarjetas e 
pavimentação;  VI- Lotes 05 à 13 da Quadra 41, perfazendo um total de 2.986,95 m², 
em garantia às obras de energia elétrica pública e domiciliar; VII- Lote 14 da Quadra 
41, perfazendo um total de 498,92 m², em garantia às obras de arborização, sinalização 
de trânsito, e demarcação de lotes; §2º A liberação dos lotes caucionados indicados no 
parágrafo anterior se dará de acordo com o cumprimento das respectivas obras por 
parte da loteadora, cabendo a Diretoria de Obras Públicas, e a CODEN, a expedição de 
certidão de liberação parcial de caução, mediante a comprovação da execução e con-
clusão de cada obra correspondente aos lotes colocados em garantia; §3º O proprie-
tário do empreendimento deverá implantar a rede interna de abastecimento de água e 
realizar sua interligação ao sistema público de abastecimento de água, de acordo com 
as diretrizes n. 019/2015 estabelecidas pela CODEN; §4º O proprietário do empreen-
dimento deverá implantar a rede interna de coleta e de afastamento de esgoto e realizar 
a interligação ao coletor tronco do Córrego Palmital existente, tudo conforme projetos 
aprovados pela CODEN; §5º As redes internas de abastecimentos de água e de coleta 
e afastamento de esgoto e suas interligações aos sistemas públicos deverão estar em 
condições operacionais antes do início da ocupação das unidades habitacionais; §6º O 
empreendimento deverá ter suas obras de implantação iniciadas em um prazo máximo 
de 02 (dois) anos, contados a partir da data de emissão do Certificado GRAPROHAB, 
sob pena de caducidade da aprovação concedida, conforme disposto no Parágrafo 1º 
do Artigo 70, do Regulamento da Lei Estadual n° 997/76, aprovado pelo Decreto 
Estadual n° 8468/76, alterado pelo Decreto Estadual n° 47.397/2002; §7º Após a im-
plantação da infraestrutura e antes da ocupação do empreendimento, o interessado 
deverá requerer a Licença de Operação à CETESB, conforme disposto no Artigo 62 do 
Regulamento da Lei Estadual n° 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual n° 8468/76, 
alterado pelo Decreto Estadual n° 47.397/2002; §8º O proprietário deverá atender in-
tegralmente o termo de compromisso nº 81146/2017 e determinações dos integrantes 
do GRAPROHAB; Art. 3º As obras de infraestrutura e aquelas exigidas em diretrizes 
pelo Município de Nova Odessa e CODEN de Nova Odessa, serão garantidas pela 
hipoteca em favor do Município de Nova Odessa, no ato de registro do loteamento, a 
ser gravada no imóvel descrito na matrícula n. 430 do Cartório de Registro da Comar-
ca de Nova Odessa/SP, avaliado em R$ 17.368.603,50 (dezessete milhões, trezentos 
e sessenta e oito mil, seiscentos e três reais e cinquenta centavos) §1º Os prazos para 
execução das obras de infraestrutura serão contados da data de registro, no CRI - Nova 
Odessa/SP, do loteamento conforme cronograma físico-financeiro de obras encarta-
dos no processo PMNO n. 6904/2014.  §2º As obras de infraestrutura e construções 
deverão obedecer às diretrizes, normas e exigências estabelecidas pela Diretoria de 
Obras Públicas e pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN. 
Art. 4º Fica expressamente proibida a subdivisão ou desmembramento dos lotes resul-
tantes do presente loteamento, devendo tal proibição constar nos contratos de compra 
e venda, escrituras públicas e nas matrículas dos imóveis. Art. 5º O proprietário de-
verá submeter toda a documentação da empresa, pessoal e relativa à propriedade do 
imóvel, pertinente ao projeto aprovado pelo Município de Nova Odessa, para análise 
definitiva pelo Cartório de Registro de Imóveis, por ocasião do registro cartorário. 
Art. 6º O interessado só levará a registro o loteamento após a adesão prevista na Lei 
Municipal n. 682 de 28 de setembro de 1978, regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº 440, de 03 de outubro de 1978; os artigos 19 e 20 da Lei Municipal nº 752, de 30 de 
junho de 1980,  assim como, os Decretos Municipal n° 540 de 23 de fevereiro de 1981: 
nº 541 de 24 de fevereiro de 1981 e 3.443, de 24 de setembro de 2015, que impõe a 
obrigação de adesão ao plano de obras de ampliação do sistema de captação, adução e 
tratamento de água potável no município de Nova Odessa, em virtude da implantação 
do presente empreendimento nesta cidade. Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Nova Odessa, 13 de junho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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