
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa CONVIDA seus munícipes, conforme ar-
tigos 4º, inciso I, §1º e 27, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 10 de 06 
de outubro de 2006; artigo 40, §4º, incisos I a III da Lei Federal nº 10.257 de 10 
de julho de 2001, e dispositivos pertinentes das Resoluções nºs 25 (de 18/03/2005) 
e 34 (de 14/07/2005) do Conselho das Cidades, para, por meio de seus diversos 
segmentos sociais, participar das Audiências Públicas que serão realizadas nos lo-
cais, dias e horários abaixo definidos, oportunidades em que ocorrerão os debates 
e discussões dos questionamentos e propostas apresentadas ao Anteprojeto de Lei 
Complementar que tem por objetivo a revisar o Plano Diretor Participativo do Mu-
nicípio.
 O Anteprojeto de Lei Complementar de revisão do Plano Diretor Participativo 
estará disponível para consulta no website: www.novaodessa.sp.gov.br e na sede da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Av. João Pessoa, nº 777 - Centro.

 Locais, dias e horários das audiências públicas:

 1ª: Auditório do Paço Municipal - Av. João Pessoa, 777 - Centro, dia 11/02/2019, 
hora de início dos trabalhos 18h00min.

 2ª: Emefei Prefeito SimãoWelsh  - Av. João Bento Carneiro, 335 - Jardim Santa 
Rita II, dia 12/02/2019, hora de início dos trabalhos 11h00min.

 3ª: Emefei Vereador Osvaldo Luiz Silva  - R. Vitório Fadel, 465 - Jardim Marajo-
ara, dia 13/02/2019, hora de início dos trabalhos 09h00min

 4ª: Emef Professora Alvina Maria Adamson - R. Aracaju, 215 - Jardim São Jorge, 
dia 14/02/2019, hora de início dos trabalhos 14h00min.

 Pauta: Revisão do Plano Diretor Participativo do Município.

Nova Odessa, 23 de janeiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS

 A Administração Pública Municipal, dando prosseguimento aos trabalhos de discussão sobre a revisão geral 
do Plano Diretor Participativo do Município promoverá amplo debate com todos os setores da sociedade civil 
com o fim de coletar informações, propostas, ideias e dirimir questionamentos relacionados ao Anteprojeto de 
Lei Complementar respectivo nas audiências agendadas, ressaltando ainda que a proposta foi objeto de delibe-
ração e aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano (COMDUR), conforme reunião que ocorreu em 
23/01/2019, cuja minuta, com mapas e plantas demonstrativas das alterações encontram-se disponíveis para 
conhecimento e consulta no webisite: www.novaodessa.sp.gov.br e na sede do Paço Municipal.

 Os interessados em formular novos questionamentos e propostas para serem discutidas nas Audiências Pú-
blicas deverão encaminhá-los em até 07 (sete) dias após a publicação do respectivo Edital. A data limite é 
necessária para que haja tempo hábil às análises técnicas dos profissionais responsáveis pela elaboração do 
Anteprojeto de Lei Complementar.

 Convém ressaltar que o Anteprojeto de Lei Complementar em questão, se devidamente aprovado pelo Poder 
Legislativo, revisará o Plano Diretor do Município de Nova Odessa (Lei Complementar Municipal nº 10, de 
06 de outubro de 2006), e, por tais motivos, é que se torna muito importante a participação dos cidadãos, das 
pessoas jurídicas, entidades da sociedade civil e demais interessados.

 Assim, com o intuito de dar transparência e segurança jurídica ao processo, publica-se o presente regulamento 
que disciplinará as regras e procedimentos regentes das Audiências Públicas, nos termos abaixo explicitados.

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

TÍTULO I
DEPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O Anteprojeto de Lei Complementar que tem por objetivo a revisão do Plano Diretor Participativo do 
Município permanecerá à disposição dos interessados para consulta no horário das 9 às 16 horas, no período de 
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PODER EXECUTIVO
25/01/2019 a 08/02/2019, na sede do Paço Municipal, localizado na Avenida João Pessoa, 777 - Centro, bem 
como, estará disponível para consulta no website: www.novaodessa.sp.gov.br.

Art. 2º. As audiências públicas serão realizadas e dirigidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (COMDUR), órgão colegiado e de natureza consultiva integrante da estrutura do Gabinete do Prefeito 
(artigos 31 e 32 da Lei Complementar Municipal nº 10, de 06 de outubro de 2006), podendo ser auxiliado pelo 
Comitê Técnico de Planejamento Urbano, nomeado mediante ao Decreto nº 3811/2018.

Art. 3º. As Audiências Públicas terão por finalidade obter dados, subsídios, informações, sugestões ou propos-
tas concernentes ao Anteprojeto de Lei Complementar de alteração do Plano Diretor Participativo.

Art. 4º. As Audiências Públicas ocorrerão nos locais, dias e horários supradesignados, impreterivelmente.

Art. 5º. Estão convidados a participar das Audiências Públicas, a sociedade civil, órgãos públicos responsáveis 
pelo tratamento das questões debatidas, entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 
áreas objeto das discussões, bem como todo e qualquer cidadão que se interessar pelo tema.

Art. 6º. Caberá ao Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (COMDUR) a condição 
de presidente das Audiências, cabendo-lhe a condução dos trabalhos e dos debates, nos termos definidos neste 
regulamento.
§1º. São prerrogativas do presidente da Audiência:
I- Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos;
II- Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento das Audiências, ordenando o curso dos 
debates;
III - Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, a servidores ou expositores 
convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer temas técnicos;
IV- Modificar a ordem das exposições, por razão de melhor organização;
V- Exigir, em qualquer etapa do procedimento a unificação das exposições das partes com interesses em co-
mum e, em caso de divergência entre elas, decidir a respeito do responsável pela exposição;
VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções durante as Audiências com o objeto em debate, nos termos 
deste regulamento, em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas;
VII - Organizar os pedidos de réplica e tréplica;
VIII- Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação, ou postergação das Audiências, bem como de sua 
reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante;
IX- Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere necessário ou útil;
X- Autorizar a transmissão radiofônica e/ou televisiva das Audiências;
XI- Declarar o fim da Audiência Pública.   
§2º. São deveres do Presidente:
I- Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim com expositores técnicos convidados; observando 
o disposto nos artigos 8º e 9º deste regulamento.
II- Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião ou propostas apresentadas 
pelos participantes.

TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS

CAPÍTULO I
DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Art. 7º. A presença nas Audiências Públicas será aberta a todos os interessados.

Art. 8º. Os interessados em formular questionamentos e propostas para serem discutidos nas Audiências Públi-
cas, ou em fazer uso da palavra, deverão comunicar sua pretensão, demonstrando a pertinência com a matéria 
a ser abordada, via email ou via formulário impresso a ser retirado na Recepção da Secretaria Municipal de 
Educação, localizada à Avenida Carlos Botelho, 30 - Centro.
§1º. As comunicações mencionadas na caput deste artigo, por via eletrônica, deverão ser encaminhadas aos 
cuidados do Sr. Paulo Bichof para o endereço eletrônico comdur@novaodessa.sp.gov.br; se pela via física/
impressa, deverá ser entregue na recepção da Secretaria de Assuntos Jurídicos, localizada no Paço Municipal, 
no horários das 09 às 15hs.
§2º. O prazo para encaminhamento das comunicações previstas no caput deste artigo é até 16 (dezesseis) 
horas do dia 31/01/2019, impreterivelmente, para que haja tempo hábil às análises técnicas dos profissionais 
responsáveis pela elaboração do Anteprojeto de Lei Complementar, bem como, para que a equipe responsável 
coordene a matéria e os tempos de discussão adequando-se a este regulamento.
§3º. A fim de garantir a ordem, a tramitação útil dos trabalhos e a pertinência temática das Audiências Públicas, 
não serão aceitas comunicações que não atendam ao disposto no caput deste artigo, nem as que forem apresen-
tadas fora do prazo previsto no §2º antecedente.
§4º. Eventuais documentos pertinentes ou entendidos como relevantes, devem ser encaminhados simultanea-
mente com as comunicações mencionadas no caput deste artigo.
§5º. O(s) representante(s) de pessoa jurídica e/ou de entidade de sociedade civil deverá(ão) comprovar que a 
ela(s) pertence(m) a tem delegação(ões) para falar(em) em seu(s) nome(s), sendo permitido apenas um repre-
sentante para cada pessoa jurídica, órgão ou entidade, ressalvados casos específicos de representação coletiva 
assim determinados no respectivo Contrato, Estatuto ou Regimento Social.
§6º. Será admitida representação por procuração com o devido reconhecimento de firma em cartório, para os 
demais casos, limitado ao número de 02 (duas) representações para cada pessoa física ou jurídica preposta.

Art. 9º. O presidente da Audiência coibirá eventuais intervenções, orais ou escritas, estranhas aos objetos 
das Audiências, ou as que não observem o disposto no artigo antecedente e seus parágrafos, exceto quanto à 
manifestação decorrente do desdobramento da discussão, caso em que decidirá sobre o tempo a ser concedido 

 

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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COMUNICADO IMPORTANTE
 

 A Prefeitura de Nova Odessa informa que familiares, parentes e demais interessa-
dos, das pessoas abaixo relacionadas, sepultadas no Cemitério Municipal, procurem a 
administração do local, até o dia 23 de fevereiro, para a regularização das sepulturas 
temporárias. Após este prazo, sem qualquer manifestação dos interessados, será feita a 
exumação e os restos mortais serão transferidos para o ossuário público. 

 ANTONIO RODRIGUES -                        FALECIDO 31/01/2010
 BENEDITO DA SILVA JUNIOR -              FALECIDO 25/10/2010
 FRANCISCO JOSÉ SANTANA -               FALECIDO 29/07/2010
 LEONOR DA SILVEIRA ALBAMONTE -    FALECIDO 23/07/2010
 MARIA JUSTINO PINTO -                       FALECIDO 16/02/2010
 DANIEL ALVES MAGALHÃES -                 FALECIDO 04/11/2011
 DEUZENIRA DE ALMEIDA DELFINO -      FALECIDO 27/06/2011
 ERINALDO ALVES DE LIMA -                   FALECIDO 17/01/2011
 EVERALDO JOÃO DOS SANTOS -            FALECIDO 22/10/2011
 LUIZA JORGE DE OLIVEIRA MARTINI -   FALECIDO 23/03/2011
 GERALDA GODINHO DA SILVA -              FALECIDO 25/07/2011

Nova Odessa, 23 de janeiro de 2019
ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 3951 DE 21 DE JANEIRO DE 2019
"Decreta pontos facultativos e recesso de final de ano ao funcionalismo 
público municipal da administração direta para o exercício de 2019 e 

determina 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 os feriados nacionais e municipais no decorrer do ano;

CONSIDERANDO o encerramento do exercício, com natural redução na procura dos 
serviços públicos, em especial aos administrativos;

CONSIDERANDO que se trata uma medida que deverá gerar economia à Adminis-
tração,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados pontos facultativos dos servidores públicos municipais da 
administração pública direta nos dias 04 e 05 de março, 21 de junho e 08 de julho de 
2019.

Parágrafo primeiro: Fica definido recesso de final de ano no período de 23 de de-
zembro de 2019 a 03 de janeiro de 2020.

Parágrafo segundo: Com exceção do disposto no art. 2º e respectivo parágrafo único 
deste Decreto, nos dias declarados como ponto facultativo e recesso de final de ano, 
não haverá expediente administrativo na administração pública direta.   

Art. 2º Haverá exceção dos pontos facultativos e do recesso de final de ano, descri-
tos no artigo anterior, para os serviços essenciais compreendendo Saúde, Segurança, 
Coleta de Lixo e Cemitério, devendo os superiores hierárquicos das respectivas repar-
tições, convocar e dar ciência prévia aos servidores para o cumprimento da jornada 
normal de trabalho, mediante escala.  

para a manifestação.

Art. 10. Qualquer cidadão poderá ingressar no recinto onde ocorrerão as Audiências Públicas, devendo, para 
tanto, preencher a respectiva lista de presença, exibindo no ato, documento comprovador de identidade, com 
foto e em seu original.
§1º A critério do Presidente da Audiência Pública, fundadamente, poderá ser limitado o número de participan-
tes, considerando-se os limites impostos pelas instalações físicas do local de sua realização.
§2º Ao(s) representante(s) de pessoa jurídica e/ou entidade de sociedade civil, aplica-se o disposto no 5º, do 
artigo 8º supra.

Art. 11. As Audiências Públicas tem caráter informativo, de conhecimento e participativo, e o Poder Público 
não tem o dever de adoção de críticas e sugestões, previamente encaminhadas pelos interessados, podendo aco-
lhê-las ou rejeitá-las, mediante apreciação fundamentada, conforme previsto no artigo 16 deste regulamento.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO

Art. 12. As Audiências terão seus trabalhos iniciados com a composição das respectivas mesas.

Art. 13. Após a composição das mesas, será iniciado o procedimento com a abertura formal das Audiências, 
com breve explicação das normas que a regerão e das demais informações necessárias e úteis para a condução 
dos trabalhos.
§1º. Após a exposição do Presidente, será dada a palavra aos demais componentes das mesas, com tempo má-
ximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser ampliado pelo Presidente para melhor exposição do 
assunto, quando necessário. Os componentes das mesas poderão delegar seus respectivos tempos à exposição 
de algum dos colegas.
§2º. Após, será dada a palavra aos técnicos convidados, que poderão expor seus temas durante o tempo máximo 
de 15 (quinze) minutos, prorrogáveis, mediante autorização do Presidente da Audiência, se necessário.
§3º. Será dada a palavra, em continuação, aos previamente inscritos, conforme artigo 9º supra, com tempo má-
ximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser ampliado pelo Presidente, quando necessário 
ao esclarecimento do assunto.
§4º. Na sequência, o Presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos convidados para respon-
der ao questionamento.
§5º. Concluídas as exposições e manifestações, o Presidente dará por concluídas a Audiência.
§6º. Ao final dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário da mesa, sendo o Presidente responsável pela 
sua divulgação e publicidade, observado o prazo de publicação previsto no parágrafo único do artigo 16 deste 
regulamento, sem prejuízo, ainda, da sua disponibilização no site da Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a 
realização da respectiva Audiência.

CAPÍTULO III
DA PUBLICIDADE

Art. 14. O Edital de Convite será publicado no Diário Oficial do Município, no mínimo, 15 (quinze) dias de 
antecedência da data marcada para a realização das Audiências.
Parágrafo único. Além da publicação no Diário Oficial do Município, as Audiências serão divulgadas previa-
mente na página da Prefeitura na internet, sem prejuízo da afixação de cartazes no Paço Municipal e em locais 
de grande circulação de pessoas no Município, podendo ainda ser enviadas matérias para que os órgãos de 
imprensa possam divulgá-las à população.

Art. 15. É facultado aos organizadores das Audiências, convidar especialistas, pesquisadores, técnicos, asso-
ciações ou entidades civis com notória atuação nas áreas afetas aos temas debatidos para comparecerem na 
qualidade de convidados.

CAPÍTULO IV
DAS EMENDAS APRESENTADAS

Art. 16. Todas as propostas de emenda ao Anteprojeto de Lei Complementar que trata da alteração do Plano 
Diretor Participativo Municipal, encaminhadas conforme o caput do artigo 8º supra, e aquelas decorrentes dos 
debates previstos nos artigos 9º e 13 deste regulamento, serão respondidas e decididas fundamentadamente 
quanto ao acolhimento ou não das alterações sugeridas, nas respectivas Audiências.
Parágrafo único. Caso a proposta de emendas sejam acolhidas, a minuta do Anteprojeto de Lei com as altera-
ções pertinentes estarão disponíveis para conhecimento e consulta no website: www.novaodessa.sp.gov.br e na 
sede do Paço Municipal após a realização das Audiências.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÃO FINAIS

Art. 17. É expressamente vedado, no transcorrer das Audiências, o uso de instrumentos acústicos ou de quais-
quer meios que conturbem as discussões.

Art. 18. As Audiências Públicas serão gravadas. Os arquivos e gravações farão parte integrante e indissociável 
da respectiva Ata.

Art. 19. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em decorrência 
deste, terão a finalidade de informar a atuação da Administração Pública, contribuindo para observância dos 
princípios da transparência, isonomia e eficiência, assegurando a participação popular, na forma da lei, na 
condução do interesse público.

DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação 

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. Qual-
quer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre 

como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica. 
E-mail: doficial@novaodessa.sp.gov.br

P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A
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Parágrafo único: A Educação Municipal deverá seguir calendário próprio, visando o 
cumprimento dos dias letivos exigidos, nos termos da legislação pertinente.

Art. 3º As horas não trabalhadas deverão ser repostas após o respectivo ponto faculta-
tivo até o último dia útil do segundo mês subsequente, facultando-se ao servidor o uso 
de horas de compensação, inclusive do banco de horas, cujo controle ficará a cargo 
dos respectivos dirigentes.

Parágrafo primeiro: Nos registros de frequência deverá ser mencionada a informa-
ção, se o servidor cumpriu ou não, no prazo, a reposição, utilizando-se das informa-
ções específicas disponíveis no módulo de frequência.

Parágrafo segundo: No caso de controle manual de frequência, o chefe imediato 
deverá encaminhar, no mesmo prazo estabelecido no caput, comprovação de atendi-
mento da reposição.

Parágrafo terceiro: A jornada de trabalho dos servidores com carga horária reduzida 
será proporcional àquela cumprida pelo servidor.

Art. 4º Para que não haja eventual prejuízo a terceiros, os prazos vincendos na data 
mencionada no artigo 1º ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.  

Art. 5º A Diretoria Recursos Humanos deverá providenciar as anotações necessárias 
e dar divulgação do teor deste Decreto aos servidores do quadro de pessoal fixo e 
variável desta Municipalidade.  

Nova Odessa, 21 de janeiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 40/PE/2018. Processo Administrativo: 14776/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de distribui-
ção de carnês de IPTU, carnês de taxa de licença e ISS, e possíveis documentos do 
município, necessariamente transportados com rapidez no sistema porta-a-porta, para 
atender as condições e exigências estabelecidas no termo de referência. Modalidade: 
Pregão Presencial. Proponentes: 01. Processo homologado pela autoridade compe-
tente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: o item 01, objeto deste pre-
gão em favor da empresa João Rafael Bento. Data da homologação e adjudicação: 
21/01/2019.

Nova Odessa, 21 de janeiro de 2019
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 aberta Tomada de Preços nº. 01/TP/2019, com encerramento 
dia 08/02/2019, às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, situado 
a Avenida João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para Contratação de empresa 
especializada para construção de campo de futebol com cobertura na CMEI Walter 
Merenda com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia 
para cadastro: 05/02/2019. Vistoria: A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser rea-
lizada por representante credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio pelo 
telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335, com pelo menis 02 (dois) dias úteis 
de antecedência contados do ultimo dia para realização da vistoria realizado sempre 
em horário de expediente administrativo. Considera-se o ultimo dia para vistoria o dia 
06/02/2019.    
 O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.novaodes-
sa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx

Nova Odessa, 23 de janeiro de 2019
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EDITAL DE HABILITAÇÃO
Edital: 03/CP/2018. Processo: 13810/2018.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para alunos da rede de educação básica pú-
blica verba FNDE/PNAE. Modalidade: Chamada Pública. Proponentes: 01. Empresa 
Habilitada: Cooperativa de Produção Agropecuária Sete de Julho Ltda.  

Nova Odessa, 21 de janeiro de 2019
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Edital: 03/CP/2018. Processo: 13810/2018.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para alunos da rede de educação básica pú-
blica verba FNDE/PNAE. Modalidade: Chamada Pública. Proponentes: 01. Empresa 
Classificada: Cooperativa de Produção Agropecuária Sete de Julho Ltda.

Nova Odessa, 21 de janeiro de 2019
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

JULGAMENTO CPL - HABILITAÇÃO
Edital: 01/CP/2018. Processo: 13260/2018.

Objeto: registro Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros diretamente da Agricul-
tura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme § 1° DO ARTIGO 14 DA 
Lei n° 11.947/2009 e Resolução FNDE n° 04, de 02 de abril de 2015. Modalidade: 
Pregão Presencial. Modalidade: Chamada Pública. Proponentes: 02. Extrato da de-
cisão: "Portanto o entendimento da CPL é que a empresa Leonardo Alkschbins está 
HABILITADO e a Cooperacra- Cooperativa da Agricultura Familiar e Agroecologia 
de Americanaestá INABILITADA referido certame. Com relação ao envelope de n.º 
02 (Projeto de Venda) da Cooperacra será devolvido, mediante retenção ode cópia do 
respectivo protocolo. Fica designada a abertura do envelope de nº 02 (Projeto de Ven-
da) da empresa Leonardo Alkschbins para o dia 28 de janeiro às 14 horas.Nada mais 
a constar, encerramos a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão".

Nova Odessa, 22 de janeiro de 2019
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
Edital: 68/PE/2018. Processo: 14366/2018.

Objeto: Aquisição de três veículos sendo um veiculo tipo Pick e dois veículos tipo Ha-
tch para o setor de trânsito. Modalidade: Pregão Eletrônico. Decisão: "Assim, diante 
do exposto, recebo a impugnação apresentada pela empresa Nissan do Brasil Auto-
móveis LTD, e, no mérito da impugnação, julgo PARCIALMENTE PROCEDEN-
TE, devendo ficar mantida todas as cláusulas do Edital da forma como se apresenta. 
Publique-se na forma da Lei. Cumpra-se".

Nova Odessa, 23 de janeiro de 2019
ADRIANO PEREIRA

Pregoeiro

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

I-PEB I - CANDIDATOS COM PCD

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 01º e 02º, para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA I - PEB I - CANDIDATOS COM PCD, conforme classificação publicada 
no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para 
atribuição de 21 (vinte e um) empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 30 de janeirode 2019, 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou de Ensino Médio com habilitação 
para o Magistério - xerox autenticado;
  3 -Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - original
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Professor de Ed. Básica I - PEB 
I - Candidatos com PCD.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 05/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo 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 06/02/2019.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º PAULO GONÇALVES DE PAIVA 
02º JANE CAETANO 

Nova Odessa, 23 de janeiro de 2019
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL - CANDIDATO COM PCD.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca o candidato classificado no Concurso Pú-
blico n.º 01/18, sob o n.º 01º, para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-
MENTO INFANTIL - CANDIDATO COM PCD, conforme classificação publicada 
no "Diário Oficial Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribui-
ção de 11 (onze) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 30 de janeirode 2019, 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 se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou de Ensino Médio com habilitação 
para o Magistério - xerox autenticado;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - original
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Educador de Desenvolvimento 
Infantil - Candidato com PCD.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia05/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo 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 06/02/2019.

CANDIDATO CONVOCADO
Class. Nome
01º CAROLINE PERCIVALE F. GERMANO 

Nova Odessa, 23 de janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 9.082 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.
"Cessa designação da servidora para o emprego de  COORDENADOR 

PEDAGOGICO"
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 II;

RESOLVE:

Art. 1.º Cessar os efeitos da Portaria número 8.721, de 23 de janeiro de 2018, na parte 
em que designou a servidora LISELDA DA SILVA TAVARES, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 22.855.058-0, PROFº DE ED. INFANTIL - PEI, para exercer as 
funções de COORDENADOR PEDAGOGICO.
Art. 2.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 21 de dezembro de 2018.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 16 de janeiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.079 DE 10 DE JANEIRO DE 2019
"Exonera, a pedido, o servidor lotado no emprego público de AUXILIAR 

DE SERVIÇOS"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova  Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO Nº 77/2019;

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar, a pedido, o servidor MARCIO ANTONIO VENANCIO, portador 
da Cédula de Identidade RG Nº 53.514.526-3/SP, do emprego público de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS.

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

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 08 de janeiro de 2019.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 10 de janeiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.081 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.
"Cessa designação da servidora para o emprego de  COORDENADOR 

PEDAGOGICO"
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 II;

RESOLVE:

Art. 1.º Cessar os efeitos da Portaria número 8.720, de 23 de janeiro de 2018, na parte 
em que designou a servidora ROBERTA APARECIDA RIBEIRO FERNADES, porta-
dora da Cédula de Identidade RG n.º 17.500.053-0, PROFº DE ED. INFANTIL - PEI, 
para exercer as funções de COORDENADOR PEDAGOGICO.
Art. 2.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 21 de dezembro de 2018.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 16 de janeiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.080, DE 10 DE JANEIRO DE 2019
"Exonera  o servidor lotado no emprego público de COLETOR DE LIXO"

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

CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO Nº 4454/2016;

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar o servidor LUIS ROGÉRIO DOS SANTOS, portador da Cédula de 
Identidade RG Nº 27.985.974-0, do emprego público de COLETOR DE LIXO.

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

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 08 de janeiro de 2019.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 10 de janeiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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