
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3930, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018
"Dispõe sobre a criação e constituição do grupo executivo local e cons-
tituição de equipe técnica da revisão do plano municipal de saneamento 

básico de Nova Odessa e dá outras providências".
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 a necessidade de criação e constituição de Grupo Técnico Execu-
tivo Local para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, tendo por objeto 
a conjugação dos participantes para a revisão do plano de saneamento municipal, em 
consonância às normas do artigo 19 da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Grupo Executivo Local destinado ao acompanhamento da ela-
boração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Art. 2º - Ficam designados para compor a Equipe Técnica as seguintes pessoas, re-
presentando:
I - Representantes da CODEN
a) Eric Anthony Padela
b) Caroline Pavan Nicoletti 
c) Thiago dos Santos Rodrigues
II - Representantes da Secretaria de Obras, Projetos e Serviços
a) Erik Ortolano da Silva
b) Elvis Ricardo Mauricio Garcia  
III - Representantes da Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins. 

a) Fernanda Rodrigues Dagrela
b) José Carlos de Castro

Art. 3° - A Coordenação dos trabalhos do Grupo Executivo Local, será exercida pela 
CODEN. 

Art. 4º - Os trabalhos a serem desenvolvidos pelo Grupo Técnico Local implicam na 
obrigação dos membros em:
I - Avaliarem, discutirem e proporem alterações sobre todas as etapas de desenvolvi-
mento dos trabalhos a contar de seu inicio;
II - Atuarem junto ao Grupo Técnico e a Empresa responsável pela revisão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico, até a sua aprovação pelo Legislativo Municipal;
III - Representarem diretamente ao Prefeito Municipal, quando da constatação de pro-
cedimentos que contrariem as normas legais de revisão e instituição do Plano Munici-
pal de Saneamento Básico e do convênio acima citado.

Art. 5º - As funções dos membros da equipe técnica não serão remuneradas, contudo 
consideradas de relevante interesse público.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Nova Odessa, 14 de novembro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº  3218 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.
"Dispõe sobre a desafetação e outorga de concessão de direito de super-
fície à associação brasileira de cultura leta, entidade social reconhecida 

como de utilidade pública e dá outras providências".
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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:Art. 1º Fica desafetada da categoria de bem de uso comum do 
povo para a categoria de bem dominial, uma área destinada para uso institucional, de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, com área de 7.152,87m2 (sete 
mil, cento e cinquenta e dois metros, e oitenta e sete centímetros quadrados), objeto 
da Matricula sob n. 10.069, do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, 
Civil de Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da 
comarca de Nova Odessa - Estado de São Paulo.Parágrafo único. A desafetação auto-
rizada por esta Lei é decorrente da perda de finalidade da área descrita, bem como da 
necessidade de melhor destinação e uso social dos imóveis pertencentes ao Município, 
conforme dispõe o art. 97, inciso I, alínea "c" e § 2º da Lei Orgânica do Município.Art. 
2º Fica o Município de Nova Odessa autorizado à outorgar através de escritura pública 
e a título oneroso à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CULTURA LETA, entidade 
filantrópica, regularmente inscrita no CNPJ sob o n. 51.727.501/0001-05, com sede 
a Rua Duque de Caxias, n. 541, Centro, em Nova Odessa/SP, a concessão de direito 
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PODER EXECUTIVO
real de superfície, pelo preço simbólico de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o imóvel 
descrito e caracterizado no artigo 1º desta Lei, para que a Outorgada use, goze e dis-
ponha, na forma das disposições dos artigos 1.369 a 1.371 e 1.373 a 1.377 do Código 
Civil Brasileiro.Art. 3º O imóvel ora concedido será destinado, exclusivamente, para 
instalações da sede escola e centro comunitário de eventos sociais ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE CULTURA LETA, nos termos do seu estatuto e demais condições 
desta Lei.Art. 4º A presente outorga de concessão de direito de superfície, tem como 
finalidade exclusiva, a instalação da sede social da entidade beneficiada, que auxilia 
o desenvolvimento de atividades destinadas à representatividade social, recreativa e 
filantrópica, em geral, especialmente, na proteção dos mesmos de acordo com seu 
estatuto, bem como, no âmbito da solidariedade e promoção social dos seus repre-
sentantes, através de seus direitos e de suas prerrogativas específicas, mantidas ainda 
as seguintes obrigações:a) participação em eventos sociais e de civismo no âmbito 
do Município;b) promover no Município a divulgação da cultura leta;c) implantar 
e manter em funcionamento escola de artes, musica, cultura e do idioma leto, des-
tinados a atender a comunidade;d) participar em eventos festivos promovidos pelo 
Município, em especial a "Festa das Nações";e) não ceder ou transferir a terceiros a 
posse direta ou indireta, bem como não dar em hipoteca ou garantia o bem objeto da 
presente outorga;f) utilizar para os fins previstos, não desvirtuando sua finalidade;g) 
manter, no mínimo, 30% (trinta por cento) do imóvel como área de solo permeável;h) 
destinar no mínimo 20% (vinte por cento) da área para implantação de área verde 
permanente.Art. 5º Após a lavratura da competente escritura de outorga do direito real 
de superfície, fica a Outorgada obrigada ao pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU, que vier a incidir sobre a referida área.Art. 6º As plantas e/ou projetos 
pertinentes às edificações deverão ser aprovados pelos pelo Município, através de seus 
órgãos competentes, nos termos da legislação vigente.Art. 7º A Outorgada deverá, em 
05 (cinco) anos, a contar da data do registro do instrumento público de transmissão de 
propriedade, construir, implantar e manter em operação a sede da entidade, de modo a 
evitar sua retrocessão ao patrimônio Municipal.Parágrafo único - O Poder Executivo 
Municipal fará constar na respectiva escritura pública de outorga, o prazo constante no 
caput deste artigo.Art. 8º No caso de encerramento das atividades da Outorgada, por 
qualquer motivo, ou mesmo uso diverso ao estabelecido nesta Lei, o imóvel será re-
vertido ao patrimônio do Município, juntamente com as benfeitorias que nele vierem 
a ser construídas, sem que disso resulte direito de retenção ou indenização por parte da 
Outorgada.Art. 9º Na hipótese da ocorrência de qualquer das cláusulas que importem 
na revogação da presente outorga de direito real de superfície, a Outorgante, ficará 
desobrigada de qualquer indenização pelo tempo faltante ao cumprimento do prazo 
estabelecido ou por benfeitorias e edificações realizadas pela Outorgada. Art. 10. A 
Outorgada responderá diretamente por todos e quaisquer danos porventura causados 
a terceiros em decorrência da utilização da área objeto da outorga de direito real de 
superfície ou pelas atividades desenvolvidas em razão de suas atividades, sem que 
implique em qualquer responsabilidade por parte do Município.Art. 11. A presente 
outorga de concessão de direito real de superfície é feita de forma irrevogável e irre-
tratável em relação aos termos desta Lei, obrigando as partes, herdeiros ou sucessores 
a qualquer título.Parágrafo único. Para os efeitos e providências desta Lei, fica o Chefe 
do Poder Executivo autorizado a regulamentar e adotar, por Decreto, as medidas que 
se fizerem necessárias ao seu cumprimento, inclusive as decorrentes da necessidade 
de lavratura de escritura de outorga e sua inscrição no Cartório de Registro de Imó-
veis.Art. 12. O prazo da outorga que trata esta Lei é de 30 (trinta) anos, prorrogáveis 
automaticamente pela comprovação de suas atividades e demais condições estabeleci-
das no artigo e incisos anterior.Parágrafo único. Antes do termo final, resolver-se-á a 
concessão se a Outorgada não cumprir na integra os dispostos nesta Lei, em especial 
se der à imóvel destinação diversa da finalidade para a qual foi concedida.Art. 13. As 
despesas com a lavratura e registro da escritura de outorga da concessão do direito real 
de superfície correrão por conta da Outorgada e as demais, porventura incidentes será 
de responsabilidade da Outorgante, por conta de dotação própria, suplementada se 
necessário.Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias. 

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

PREFEITO MUNICIPAL

 

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

EDITAL DE INABILITAÇÃO
Edital: 29/PP/2018. Processo: 7364/2018.

Objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota 
deste município, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, troca de 
lubrificantes, fluídos de freio e filtros, com fornecimento de peças, materiais e mão de 
obra, excluindo as peças e serviços dos sistemas de ar condicionados dos veículos e 
serviços de socorro. Modalidade: Pregão Presencial. Proponentes: 05. Empresa Ina-
bilitada: Cr CR Service Comércio de Produtos e Peças Eireli - ME, por não atender a 
exigência da alínea "F" do item 9.1.5 da clausula IX.

Nova Odessa, 14 de novembro de 2018
ADRIANO PEREIRA

Pregoeiro
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AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO PUBLICA PARA 
ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DO 

PREGÃO PRESENCIAL 29/PP/2018

Edital: 29/PP/2018. Processo: 7364/2018.

Objeto: Contratação registro de preços para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores 
da frota deste município, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, 
troca de lubrificantes, fluídos de freio e filtros, com fornecimento de peças, mate-
riais e mão de obra, excluindo as peças e serviços dos sistemas de ar condicionados 
dos veículos e serviços de socorro. Modalidade: Pregão Presencial. Proponentes: 05. 
Convocação sobre retomada: Fica determinado a retomada da sessão publica para o 
dia 19/11/2018 as 9:00hrs, para abertura de envelope de habilitação, junto à sala de 
reuniões da Diretoria de Suprimentos do Município. 

Nova Odessa, 14 de novembro de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

DECISÃO SOBRE RECURSO

EDITAL: Licitação Presencial nº. 0001/2018. PROCESSO: nº 4491/2018. Objeto: 
Contratação de empresa para execução das obras de construção do Sistema de abas-
tecimento de Água Santo Ângelo - Estação de tratamento de água - ETA II - Etapa 1. 
Modalidade: Licitação Presencial - Modo de Disputa Aberto. DECISÃO: Pelas razões 
expostas pelos departamentos jurídico, de engenharia e ainda, pela Comissão Per-
manente de Licitação, JULGO PROCEDENTE o Recurso interposto pela empresa 
ARION ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, para declarar a empresa 
HABILITADA. 

Nova Odessa, 14 de novembro de 2018
RICARDO ONGARO

Diretor Presidente
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