
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE CONTRATO
Terceiro termo de aditamento (prorrogação de prazo) ao Contrato: 

102/2015.
Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 5481/2015. 
Edital: 41/PP/2015. Contratada: Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia 
Ltda. Assinatura: 17/12/2018. Vigência: 12 meses. Objeto: Fornecimento de solu-
ção redundante de acesso à internet, através de transito IP, com largura de banda 
mínima total de 60Mbps, com dupla abordagem por redes distintas de 30 (trinta) 
Mbps cada. Modalidade: Pregão Presencial.  

Nova odessa, 10 de janeiro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - 
ASSUNTOS DISCIPLINARES

Processo: 4447/2017.
Assunto: Possível acúmulo ilegal de cargos, proventos ou função pública. 
Interessado:Jaci de Oliveira Garcia. Teor do ato: "Pelo exposto, decido pela IMPRO-
CEDENCIA do presente expediente, determinando seu arquivamento.Publique-se 
na forma da Lei. Nova Odessa, 10 de janeiro de 2019. Julio Cesar Camargo. 
Secretário de Administração."
 

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - 
ASSUNTOS DISCIPLINARES

Processo: 4450/2017.
Assunto: Possível acúmulo ilegal de cargos, proventos ou função pública. 
Interessado:Lilian Berne de Souza. Teor do ato: "Pelo exposto, decido pela IMPRO-
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PODER EXECUTIVO
CEDENCIA do presente expediente, determinando seu arquivamento.Publique-se 
na forma da Lei. Nova Odessa, 10 de janeiro de 2019. Julio Cesar Camargo. 
Secretário de Administração."
 

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - 
ASSUNTOS DISCIPLINARES

Processo: 4451/2017.
Assunto: Possível acúmulo ilegal de cargos, proventos ou função pública. 
Interessado:Eide Aparecida de Jesus Ribeiro Leite. Teor do ato: "Pelo expos-
to, decido pela IMPROCEDENCIA do presente expediente, determinando seu 
arquivamento.Publique-se na forma da Lei. Nova Odessa, 10 de janeiro de 2019. 
Julio Cesar Camargo. Secretário de Administração."
 

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - 
ASSUNTOS DISCIPLINARES

Processo: 4452/2017.
Assunto: Possível acúmulo ilegal de cargos, proventos ou função pública. 
Interessado:Ana Paula Stante. Teor do ato: "Pelo exposto, decido pela IMPRO-
CEDENCIA do presente expediente, determinando seu arquivamento.Publique-
-se na forma da Lei. Nova Odessa, 10 de janeiro de 2019. Julio Cesar Camargo. 
Secretário de Administração."
 

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - 
ASSUNTOS DISCIPLINARES

Processo: 4455/2017.
Assunto: Possível acúmulo ilegal de cargos, proventos ou função públi-
ca. Interessado:Silvia Aparecida da Silva. Teor do ato: "Pelo exposto, de-
cido pela IMPROCEDENCIA do presente expediente, determinando seu 
arquivamento.Publique-se na forma da Lei. Nova Odessa, 10 de janeiro de 2019. 
Julio Cesar Camargo. Secretário de Administração."
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partir de 05 de fevereiro de 2019
2- xérox e original da cédula de identidade (RG) do candidato,
3- declaração ou contrato de matrícula de 2019, expedida pela instituição atual-
mente frequentada e o boleto da 1ª mensalidade. Alunos com bolsa integral deve-
rão apresentar a declaração de bolsista;
4- xérox de comprovante de endereço (água, luz, telefone) de dezembro/2018 ou 
janeiro/2019, ou contrato de aluguel, devidamente autenticado, em nome do estu-
dante ou do responsável, residente no mesmo domicílio,
5- xérox e original dos comprovantes de renda (novembro e dezembro de 2018 e 
janeiro de 2019), do estudante e dos familiares residentes na mesma casa;
6- xérox e original da carteira profissional (xérox das páginas: foto, qualificação 
civil, último, ou atual, contrato de trabalho e a pagina seguinte) declaração de 
Imposto de Renda de Pessoa Física (em casos de autônomos ou empresários) e 
declaração de Isento de todas as pessoas residentes junto com o (a) estudante.
7 -  informação do número de conta bancária na CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL, agência de Nova Odessa, em nome do estudante ou responsável se menor, 
para os futuros depósitos do subsídio educacional.

III -  Dos critérios

 Os critérios de avaliação são os estabelecidos na Lei Municipal nº 3089, de 05 
de abril de 2017 e Decreto a ser publicado de acordo com os parágrafos 2º e 3º 
da referida lei.

 Cabe ao candidato comparecer na Sede da Secretaria para confirmar o deferimen-
to ou indeferimento da sua inscrição que será divulgado em 29/03/2019.

 Após a publicação do resultado da avaliação das inscrições, os estudantes, cujas 
inscrições forem indeferidas, terão um prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar 
recurso nos dias 01/04, 02/04 e 03/04/2019.

 Todas as informações referentes ao Processo serão divulgadas em editais afixa-
dos na Secretaria de Educação e as informações dadas presencialmente.

III -  Da comprovação

   As informações prestadas nos documentos entregues pelos inscritos ficam subor-
dinadas sua veracidade sob as penas da lei, ficando esta Comissão Especial autori-
zada a efetuar visitas sociais para comprovação dos documentos caso necessário.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - 
ASSUNTOS DISCIPLINARES

Processo: 7081/2017
Assunto: Possível acúmulo ilegal de cargos, proventos ou função pública. 
Interessado:Maria Suely Palomo da Silva. Teor do ato: "Pelo exposto, de-
cido pela IMPROCEDENCIA do presente expediente, determinando seu 
arquivamento.Publique-se na forma da Lei. Nova Odessa, 10 de janeiro de 2019. 
Julio Cesar Camargo. Secretário de Administração."
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

EDITAL Nº 02/2019 - AUXÍLIO TRANSPORTE

A Comissão de Auxílio Transporte, nomeada através da portaria nº 6983 de 15 
de fevereiro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a concessão de 
subvenção para transporte de estudantes carentes de recursos financeiros, que es-
tudem em unidades educacionais fora do município nos termos da Lei Municipal 
nº 3089, de 05 de abril de 2017.
  As inscrições estarão abertas presencialmente, pelo interessado ou responsável, 
do dia 11 de fevereiro de 2019 até o dia 8 de março de 2019, no horário das 
08h30 às 11h30, e das 13h30 às 16h30na Secretaria Municipal de Educação, lo-
calizada à Rua Carlos Botelho, 30, Centro, Nova Odessa.
  A inscrição do aluno implicará no conhecimento e na aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

I - São condições para a inscrição:
1 - Residir no município de Nova Odessa;
2 - ter renda familiar inferior a dois salários mínimos "per capita";
3 - estar cursando nível médio profissionalizante ou superior, em escolas públicas 
e particulares legalmente reconhecidas, fora do município.

II - Apresentação de Documentos
  1 - Para cadastramento o aluno deve apresentar no ato da inscrição os seguintes 
documentos, relativos à confirmação das condições estabelecidas para as inscri-
ções:
1 - Ficha de inscrição corretamente preenchida, a ser retirada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Nova Odessa, localizada à Av. Dr. Carlos Botelho, 30, a 
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SECRETARIA DE SAÚDE
 

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa informa que realizará audiência pública para apresentar dados referente ao 4ª quadrimestre de 2018, ocasião em que os profis-
sionais da Saúde apresentarão balancetes sobre as ações realizadas no município e seus respectivos gastos, dentro do que prevê a Lei Complementar nº 141, de 13 janeiro de 2012.
 DATA: 30/01
 HORÁRIO: 8H
 LOCAL: Câmara Municipal de Nova Odessa

VANDERLEI COCATO BORGES
Secretário de Saúde
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