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PORTARIA Nº 9.621 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de MÉDICO DERMATOLOGISTA 

MENSALISTA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 1635/09;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear EVELYN DEL SANTO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 
32.256.704-X/SP, PIS/PASEP 130.16355.25-5, para o emprego de MEDICO DER-
MATOLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento de 60 pacientes 2 vezes por 
semana: segunda feira e sexta feira das 07:00 às 11:00 horas e com 02 cirurgias por 
mês, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 
03. Concurso Público Municipal 01/19.
Art. 2.º Competirá ao servidor examinar o paciente, realizando inspeção, testes espe-
cíficos e comparando a parte afetada com a pele de regiões sadias, para estabelecer o 
diagnóstico e o plano terapêutico; realizar biópsias da pele e anexos, retirando frag-
mentos dos tecidos para exame histopatológico; prescrever e orientar o tratamento 
clínico, acompanhando a evolução da moléstia e a reação orgânica ao tratamento, 
para promover a recuperação da saúde do paciente; indicar e encaminhar o paciente 
para tratamento cirúrgico ou radioterápico, juntando exames e dando orientações, para 
possibilitar o restabelecimento da saúde; comunicar ao serviço epidemiológico dos 
organismos oficiais da saúde os casos de hanseníase e outras dermatoses de interesse 
de saúde pública, encaminhando ao mesmo os pacientes ou preenchendo formulários 
especiais, para possibilitar o controle destas doenças; fazer controle dos comunicantes 
da hanseníase, realizando exames físicos especiais, laboratoriais e testes de sensibi-
lidade (reação de Mitsuda), para prevenir e detectar a instalação da moléstia; realizar 
pequenas cirurgias, utilizando instrumentos especiais, para retirar formações da pele; 
fazer raspagem de lesões da pele, empregando bisturi, para possibilitar exame mico-
lógico direto ou cultura; encaminhar pacientes para teste de contato pela colocação de 
substâncias suspeitas, fazendo a requisição por escrito para diagnosticar a hipersensi-
bilidade; realizar ou supervisionar coletas de material para biópsia cutânea, linfa para 
exames baciloscópicos e outros; encaminhar para atendimento especializado interno 
ou externo ao Centro de Saúde os casos que julgar necessário; manter entrosamen-
to com as demais áreas de atendimento do Centro de Saúde, buscando integração 
e aprimoramento do serviço; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, 
segurança de terceiros e pela supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de 
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas per-
tinentes à sua área de atuação determinada pelo Chefe imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 
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Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.622 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

MENSALISTA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 2704/13;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear ANDRE NOGUEIRA BICUDO, portador da Cédula de Identidade 
RG n.º 43.542.420-8/SP, PIS/PASEP 190.41895.58-5, para o emprego de MEDICO 
ENDOCRINOLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento de 60 pacientes 2 
vezes por semana: segunda feira e quinta feira das 12:00 às 16:00 horas e com 03 ava-
liações clínicas por mês, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Classificado sob n.º 01. Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Competirá ao servidor diagnosticar e tratar as doenças funcionais e metabóli-
cas. Fazer diagnósticos e tratamentos dos distúrbios da neuro-hipófise, da tireoide, da 
hipófise, do ovário, dos testículos e das suprarrenais e tratar a obesidade, diagnosticar 
e tratar distúrbios do crescimento, diagnosticar e tratar a Diabetes Mellitus, fazer pre-
venção dos distúrbios glandulares dos recém-nascidos (teste do pezinho), acompanhar 
o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir, preencher ficha médica dos 
clientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro espe-
cialista, participar de juntas médicas, participar de programas voltados para a saúde 
pública, solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários, solicitar 
o concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram está providên-
cia, atender pacientes e elaborar registros das avaliações em formulários específicos; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo superior 
imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.623 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
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"Nomeia servidora para o emprego de MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
MENSALISTA".

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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear BRUNA COSTA E COSTA, portadora da Cédula de Identidade RG 
n.º 11.014.095/MG, PIS/PASEP 148.42913.08-4, para o emprego de MEDICO EN-
DOCRINOLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 pacientes 4 vezes 
por semana: terça-feira das 07:00 às 11:00 horas e das 12:00 às 16:00 horas e quarta 
feira das 07:00 às 11:00 horas e das 12:00 às 16:00 horas, sob o regime da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 02. Concurso Público Municipal 
01/19.

Art. 2.º Competirá ao servidor diagnosticar e tratar as doenças funcionais e metabóli-
cas. Fazer diagnósticos e tratamentos dos distúrbios da neuro-hipófise, da tireoide, da 
hipófise, do ovário, dos testículos e das suprarrenais e tratar a obesidade, diagnosticar 
e tratar distúrbios do crescimento, diagnosticar e tratar a Diabetes Mellitus, fazer pre-
venção dos distúrbios glandulares dos recém-nascidos (teste do pezinho), acompanhar 
o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir, preencher ficha médica dos 
clientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro espe-
cialista, participar de juntas médicas, participar de programas voltados para a saúde 
pública, solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários, solicitar 
o concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram está providên-
cia, atender pacientes e elaborar registros das avaliações em formulários específicos; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo superior 
imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.624 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO GINECOLOGISTA MEN-

SALISTA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear LIBORIO ANTONIO CECIM ALBIM, portador da Cédula de Iden-
tidade RG n.º 53.312.289-2/SP, PIS/PASEP 123.25771.40-9, para o emprego de ME-
DICO GINECOLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 pacientes 2 
vezes por semana: segunda-feira das 07:00 às 11:00 horas e terça feira das 07:00 às 
11:00 horas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado 
sob n.º 04. Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Examinar o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as con-
dições gerais dos órgãos. Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitolo-
gia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções 
genitais e orientação terapêutica; fazer cauterização de colo uterino, empregando 
termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executar cirurgias 
ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos 
orgânicos e extrair órgãos ou formação patológicas; participar de equipe de Saúde 
Pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção 
do câncer ginecológico e de mama ou de outras doenças que afetam a área genital; 
colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial para 
auxiliar no diagnóstico; fazer anamnese, exame clínico e obstétrico e requisitar ou 
realizar testes de laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clí-
nico da paciente e diagnosticar a gravidez; requisitar exames de sangue, fezes e urina 
e interpretar os resultados dos mesmos, comparando-os com os padrões normais, para 
prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, 
diabetes, moléstias hipertensivas e outras que possam perturbar a gestação; controlar 
a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração ute-
rina, o foco fetal, a pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências 
clínicas ou obstétricas; acompanhar a evolução do trabalho de parto, verificando a 
dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero e as condições do canal do parto, o 
gráfico do foco fetal e o estado da parturiente, para evitar distocia; indicar o tipo de 
parto atentando para as condições de pré-natal ou do período de parto, para assegurar 
resultados satisfatórios e assistir a parturiente no parto normal, no cirúrgico e no ce-
sariano, fazendo as intervenções necessárias, para preservar a vida da mãe e do filho; 
controlar o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio 
de enfermeira a eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de amamen-
tação, para prevenir ou tratar infecções ou qualquer intercorrência; realizar exames 
pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a recuperação do 
organismo materno; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, seguran-
ça de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamentos; fazer uso de Equipamentos de 
Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área 

de atuação determinada pelo Chefe imediato..

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.625 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de MÉDICO NEUROLOGISTA MEN-

SALISTA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear KELLI CRISTINA PENAS CATHARINO, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 58.998.703-3/SP, PIS/PASEP 127.82762.40-2, para o emprego de 
MEDICO NEUROLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 pacientes 
2 vezes por semana: quarta-feira das 07:00 às 11:00 horas e quinta-feira das 12:00 às 
16:00 horas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado 
sob n.º 01. Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Atender no ambulatório paciente com distúrbios neurológicos, bem como ava-
liar pacientes encaminhados por outros especialistas. Examinar o paciente, palpando-o 
ou utilizando aparelhos especiais para determinar o diagnóstico e requisitar exames 
complementares, quando necessário; registrar a consulta médica, anotando em prontu-
ário a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar a orientação adequada; 
analisar e interpretar resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnós-
tico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente; emitir atestados de saúde, sanidade física, mental e de óbito para atender 
determinações legais; participar de programas de saúde pública, acompanhando a im-
plantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a 
equipe da Unidade de Saúde; desenvolver ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município; participar de reuniões de âmbito 
local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessida-
des da Unidade de Saúde, a fim de promover a saúde e o bem estar da comunidade; ze-
lar pela conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza 
e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 
responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio e segurança de terceiros, pela 
supervisão de auxiliares e respectivo treinamento; fazer uso de Equipamentos de Pro-
teção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.626 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Nomeia servidora para o emprego de MÉDICO NEUROLOGISTA MEN-

SALISTA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear JUSSARA DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG 
n.º 10.301.769-0/SP, PIS/PASEP 107.78130.90-5, para o emprego de MEDICO NEU-
ROLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 pacientes 2 vezes por 
semana: quinta-feira das 07:00 às 11:00 horas e sexta-feira das 07:00 às 11:00 horas, 
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 02. 
Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Atender no ambulatório paciente com distúrbios neurológicos, bem como ava-
liar pacientes encaminhados por outros especialistas. Examinar o paciente, palpando-o 
ou utilizando aparelhos especiais para determinar o diagnóstico e requisitar exames 
complementares, quando necessário; registrar a consulta médica, anotando em prontu-
ário a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar a orientação adequada; 
analisar e interpretar resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnós-
tico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do 
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paciente; emitir atestados de saúde, sanidade física, mental e de óbito para atender 
determinações legais; participar de programas de saúde pública, acompanhando a im-
plantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a 
equipe da Unidade de Saúde; desenvolver ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município; participar de reuniões de âmbito 
local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessida-
des da Unidade de Saúde, a fim de promover a saúde e o bem estar da comunidade; ze-
lar pela conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza 
e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 
responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio e segurança de terceiros, pela 
supervisão de auxiliares e respectivo treinamento; fazer uso de Equipamentos de Pro-
teção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.627 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

MENSALISTA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear RAFAEL NOJIRO MOREIRA, portador da Cédula de Identidade 
RG n.º 13.962.919/MG, PIS/PASEP 133.11425.98-6, para o emprego de MEDICO 
OFTALMOLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 pacientes 2 vezes 
por semana: quarta-feira das 07:00 às 11:00 horas e quinta-feira das 12:00 às 16:00 
horas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 
01. Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Atender no ambulatório paciente com distúrbios neurológicos, bem como ava-
liar pacientes encaminhados por outros especialistas. Examinar o paciente, palpando-o 
ou utilizando aparelhos especiais para determinar o diagnóstico e requisitar exames 
complementares, quando necessário; registrar a consulta médica, anotando em prontu-
ário a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar a orientação adequada; 
analisar e interpretar resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnós-
tico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente; emitir atestados de saúde, sanidade física, mental e de óbito para atender 
determinações legais; participar de programas de saúde pública, acompanhando a im-
plantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a 
equipe da Unidade de Saúde; desenvolver ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município; participar de reuniões de âmbito 
local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessida-
des da Unidade de Saúde, a fim de promover a saúde e o bem estar da comunidade; ze-
lar pela conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza 
e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 
responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio e segurança de terceiros, pela 
supervisão de auxiliares e respectivo treinamento; fazer uso de Equipamentos de Pro-
teção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.664 DE 05 DE MAIO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

MENSALISTA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear MITERMAYER NUNES AZEVEDO, portador da Cédula de Identi-
dade RG n.º 65.424.025-5/MG, PIS/PASEP 190.35311.62-3, para o emprego de ME-
DICO OFTALMOLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 pacientes 
3 vezes por semana: 30 pacientes na segunda-feira das 12:00 às 16:00 horas, 30 pa-

cientes na terça-feira das 12:00 às 16:00 horas e 20 pacientes na quarta-feira das12:00 
às 16:00 horas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifica-
do sob n.º 04. Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Atender no ambulatório paciente com distúrbios neurológicos, bem como ava-
liar pacientes encaminhados por outros especialistas. Examinar o paciente, palpando-o 
ou utilizando aparelhos especiais para determinar o diagnóstico e requisitar exames 
complementares, quando necessário; registrar a consulta médica, anotando em prontu-
ário a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar a orientação adequada; 
analisar e interpretar resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnós-
tico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente; emitir atestados de saúde, sanidade física, mental e de óbito para atender 
determinações legais; participar de programas de saúde pública, acompanhando a im-
plantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a 
equipe da Unidade de Saúde; desenvolver ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município; participar de reuniões de âmbito 
local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessida-
des da Unidade de Saúde, a fim de promover a saúde e o bem estar da comunidade; ze-
lar pela conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza 
e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 
responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio e segurança de terceiros, pela 
supervisão de auxiliares e respectivo treinamento; fazer uso de Equipamentos de Pro-
teção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de maio de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.665 DE 05 DE MAIO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO PSIQUIATRA MENSALIS-

TA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear MARCELA ZANINI, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 
48.402.612-4/SP, PIS/PASEP 115.79145.23-4, para o emprego de MEDICO PSI-
QUIATRA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 pacientes terça-feira das 
07:00 às 11:00 horas e das 12:00 às 16:00 horas e quarta-feira das 07:00 às 11:00 
horas e das 12:00 às 16:00 horas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Classificado sob n.º 01. Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Examinar o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desen-
volvimento da empatia e outros, para situar a sua problemática conflitiva. Desenvolver 
a catarse do paciente, estabelecendo a intercomunicação e a transferência, para elabo-
rar o diagnóstico; encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou em 
grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a 
ajustar-se ao meio; proceder ao planejamento, orientação e/ou execução de programas 
de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais, de alcoólatras e ou-
tros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, psicoterapia de grupo 
e outras atividades de apoio; aconselhar os familiares dos pacientes, entrevistando-os 
e orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os 
mesmos; prescrever e/ou aplicar tratamentos biológicos específicos, empregando me-
dicamentos ou aparelhos especiais, para promover estímulos cerebrais ou diminuir ex-
citações; realizar cirurgias específicas, utilizando instrumentos e aparelhos especiais, 
para eliminar focos cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; responsabilizar-se 
por dados confidenciais, patrimônio e segurança de terceiros, supervisão de auxiliares 
e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Superior 
imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de maio de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.666 DE 05 DE MAIO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO PSIQUIATRA MENSALIS-

TA".
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;
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CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear MARCELO ROCHA DE PAULA, portador da Cédula de Identidade 
RG n.º 10.801.038/MG, PIS/PASEP 137.70800.93-0, para o emprego de MEDICO 
PSIQUIATRA MENSALISTA, P62, com atendimento de 60 pacientes: terça-feira 
das 07:00 às 11:00 horas e quarta-feira das 07:00 às 11:00 horas, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 03. Concurso Público 
Municipal 01/19.

Art. 2.º Examinar o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desen-
volvimento da empatia e outros, para situar a sua problemática conflitiva. Desenvolver 
a catarse do paciente, estabelecendo a intercomunicação e a transferência, para elabo-
rar o diagnóstico; encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou em 
grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a 
ajustar-se ao meio; proceder ao planejamento, orientação e/ou execução de programas 
de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais, de alcoólatras e ou-
tros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, psicoterapia de grupo 
e outras atividades de apoio; aconselhar os familiares dos pacientes, entrevistando-os 
e orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os 
mesmos; prescrever e/ou aplicar tratamentos biológicos específicos, empregando me-
dicamentos ou aparelhos especiais, para promover estímulos cerebrais ou diminuir ex-
citações; realizar cirurgias específicas, utilizando instrumentos e aparelhos especiais, 
para eliminar focos cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; responsabilizar-se 
por dados confidenciais, patrimônio e segurança de terceiros, supervisão de auxiliares 
e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Superior 
imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de maio de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.667 DE 05 DE MAIO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL 

MENSALISTA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear MARCELO ROCHA DE PAULA, portador da Cédula de Identidade 
RG n.º 10.801.038/MG, PIS/PASEP 137.70800.93-0, para o emprego de MEDICO 
PSIQUIATRA INFANTIL MENSALISTA, P62, com atendimento de 60 pacientes: 
terça-feira das 12:00 às 16:00 horas e quarta-feira das 12:00 às 16:00 horas, sob o re-
gime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 01. Concurso 
Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Realizar consultas e atendimentos, fazer exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para tratar das afecções psi-
copatológicas na infância, empregando técnicas de sua especialidade para promover e 
recuperar a saúde e o bem-estar de seus pacientes. Programar ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde individual e coletiva. Elaborar documentos e difundir 
conhecimentos de sua especialidade médica, fazer uso de Equipamentos de Proteção 
Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atua-
ção determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de maio de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.668 DE 05 DE MAIO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO REUMATOLOGISTA 

MENSALISTA".
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;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear FERNANDA BERTUCCI SANCHES CARMONA, portadora da 

Cédula de Identidade RG n.º 11.397.673/MG, PIS/PASEP 210.44457.77-7, para o 
emprego de MEDICO REUMATOLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento 
de 60 pacientes 2 vezes por semana: segunda feira e quinta feira das 07:00 às 11:00 
e das 12:00 às 16:00 horas, com 03 avaliações clínicas por mês, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 01. Concurso Público 
Municipal 01/19.

Art. 2.º Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para 
determinar o diagnóstico, ou sendo necessário, requisitar exames complementares e 
encaminhá-lo ao especialista. Registrar a consulta médica, anotando em prontuário 
próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação ade-
quada. Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hemato-
lógicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar 
o diagnóstico. Realizar punições para artrocentese ou inflamações de medicamentos 
para alívio da dor. Administrar quimioterapia para casos graves. Realizar biópsias. 
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar restabelecer a saúde do 
paciente. Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e 
avaliação dos resultados, assim como realização em conjunto com equipe da unidade 
de saúde, ações educativas ás doenças reumáticas visando o esclarecimento e convi-
vência com a doença, visando preservar a saúde no município. Participar de reuniões 
de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades nas unidades de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comuni-
dade. Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físi-
co, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Manter relacionamento harmonioso com outras especialidades referenciando pacien-
tes e atender os referenciados, fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, 
quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determi-
nada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 18 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de maio de 2020

 

PORTARIA Nº 9.669 DE 05 DE MAIO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO CLÍNICO GERAL SO-

CORRISTA PLANTONISTA".
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;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1635/99.

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor LEANDRO FELIZ BENEDITO MORENO, portador da 
Cédula de Identidade RG n.º 44.311.947-8, PIS/PASEP 132.50647.77-1, para o em-
prego de MÉDICO CLÍNICO GERAL SOCORRISTA PLANTONISTA, com carga 
horária mínima de 02 (dois) plantões de 12 h/s, com vencimentos calculados em fun-
ção do valor da hora plantão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Classificado sob n.º 01, Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Examinar o paciente, palpando ou utilizando aparelhos especiais para de-
terminar o diagnóstico, ou sendo necessário, requisitar exames complementares e 
encaminhá-lo ao especialista. Registrar a consulta médica, anotando em prontuário 
próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação ade-
quada; analisar e interpretar resultados de exames Raio-X, bioquímico, hematológicos 
e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnós-
tico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do 
paciente; emitir atestados de saúde, sanidade física e mental e de óbito, para atender 
determinações legais; participar de programas de Saúde Pública, acompanhando a 
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a 
equipe da Unidade de Saúde, de ações educativas de prevenções a doenças infeccio-
sas, visando preservar a saúde no município; participar de reuniões de âmbito local, 
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades da 
Unidade de Saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zelar pela 
conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza e areja-
mento adequados, visando proporcionar aos pacientes melhor atendimento; responsa-
bilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros e supervisão de 
auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo 
Superior imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 21 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de maio de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
  PORTARIA N.º 9.669, DE 05 DE MAIO DE 2020

  PLANTÃO: HOSPITAL E MATERNIDADE "DR. ACILIO CARREON GARCIA"
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  HORÁRIO: Toda terça-feira do mês, 12 horas dia.
   Toda quarta-feira do mês, 12 horas dia.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
 

PORTARIA Nº 9.670 DE 05 DE MAIO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO CLÍNICO GERAL SO-

CORRISTA PLANTONISTA".
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;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1635/99.

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor HELOISA MACIEL SERRA, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 14.974.553/MG, PIS/PASEP 207.61445.57-3, para o emprego de 
MÉDICO CLÍNICO GERAL SOCORRISTA PLANTONISTA, com carga horária mí-
nima de 02 (dois) plantões de 12 h/s, com vencimentos calculados em função do valor 
da hora plantão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifica-
do sob n.º 03, Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Examinar o paciente, palpando ou utilizando aparelhos especiais para de-
terminar o diagnóstico, ou sendo necessário, requisitar exames complementares e 
encaminhá-lo ao especialista. Registrar a consulta médica, anotando em prontuário 
próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação ade-
quada; analisar e interpretar resultados de exames Raio-X, bioquímico, hematológicos 
e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnós-
tico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do 
paciente; emitir atestados de saúde, sanidade física e mental e de óbito, para atender 
determinações legais; participar de programas de Saúde Pública, acompanhando a 
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a 
equipe da Unidade de Saúde, de ações educativas de prevenções a doenças infeccio-
sas, visando preservar a saúde no município; participar de reuniões de âmbito local, 
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades da 
Unidade de Saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zelar pela 
conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza e areja-
mento adequados, visando proporcionar aos pacientes melhor atendimento; responsa-
bilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros e supervisão de 
auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo 
Superior imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 21 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de maio de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
  PORTARIA N.º 9.670, DE 05 DE MAIO DE 2020

  PLANTÃO: HOSPITAL E MATERNIDADE "DR. ACILIO CARREON GARCIA"
  HORÁRIO: Toda quarta-feira do mês, 12 horas dia.
   Todo sábado do mês, 12 horas noite

  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
 

PORTARIA Nº 9.671 DE 05 DE MAIO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO CLÍNICO GERAL SO-

CORRISTA PLANTONISTA".
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;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1635/99.

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor MARILIA BULHÕES CALHEIROS, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 1965906/AL, PIS/PASEP 190.6271.45-2, para o emprego 
de MÉDICO CLÍNICO GERAL SOCORRISTA PLANTONISTA, com carga horária 
mínima de 02 (dois) plantões de 12 h/s, com vencimentos calculados em função do 
valor da hora plantão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Classificado sob n.º 10, Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Examinar o paciente, palpando ou utilizando aparelhos especiais para de-
terminar o diagnóstico, ou sendo necessário, requisitar exames complementares e 
encaminhá-lo ao especialista. Registrar a consulta médica, anotando em prontuário 
próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação ade-
quada; analisar e interpretar resultados de exames Raio-X, bioquímico, hematológicos 
e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnós-
tico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do 
paciente; emitir atestados de saúde, sanidade física e mental e de óbito, para atender 
determinações legais; participar de programas de Saúde Pública, acompanhando a 
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a 
equipe da Unidade de Saúde, de ações educativas de prevenções a doenças infeccio-
sas, visando preservar a saúde no município; participar de reuniões de âmbito local, 
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades da 

Unidade de Saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zelar pela 
conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza e areja-
mento adequados, visando proporcionar aos pacientes melhor atendimento; responsa-
bilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros e supervisão de 
auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo 
Superior imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 21 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de maio de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
  PORTARIA N.º 9.671, DE 05 DE MAIO DE 2020

  PLANTÃO: HOSPITAL E MATERNIDADE "DR. ACILIO CARREON GARCIA"
  HORÁRIO: Todo sábado do mês, 12 horas dia e 12 horas noite.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
 

PORTARIA Nº 9.672 DE 05 DE MAIO DE 2020.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO  SOCORRISTA PEDIATRA 

PLANTONISTA".
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;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1635/99;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor LUCAS RICCHINI VILLALOBOS, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 29.088.449-4/SP, PIS/PASEP 190.36431.80-0, para o emprego 
de MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA PLANTONISTA, com carga horária mínima 
de 03 (três) plantões de 12 h/s, com vencimentos calculados em função do valor da 
hora plantão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado 
sob n.º 01, Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Examinar a criança para avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o 
diagnóstico; efetuar todas as manobras técnicas necessárias ao suporte da vida nos 
casos de urgência/emergência. Utilizar todos os métodos disponíveis de propedêutica 
em pediatria para o correto diagnóstico e prescrição da medicação e/ou outra conduta 
necessária; dar assistência ao recém-nascido na sala de parto e no berçário; acompa-
nhar o paciente, quando necessário, em transferência para outros serviços; tratar com 
respeito e dignidade todos os pacientes; dar suporte às crianças internadas, quando ne-
cessário; avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-
-o com os padrões normais para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação 
e outros cuidados; estabelecer o plano médico terapêutico profilático, prescrevendo 
medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, ano-
rexia, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra tuberculose, tétano, difte-
ria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infan-
tis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório, para possibilitar 
a recuperação da saúde; participar de planejamento, execução e avaliação de planos, 
programas e projetos de Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade 
para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crian-
ças; indicar a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clínica 
e de acordo com a programação; encaminhar para atendimento especializado interno 
ou externo os casos que julgar necessário; responsabilizar-se por dados confidenciais, 
patrimônio, segurança de terceiros e supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso 
de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 21 de março 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 05 de maio de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
  PORTARIA N.º 9.672, DE 05 DE MAIO DE 2020

  PLANTÃO: HOSPITAL E MATERNIDADE "DR. ACILIO CARREON GARCIA"
  HORÁRIO: Segundo, terceiro e quarto domingo do mês das 07:00 às 19:00 horas.
   Segunda - feira do mês, das 19:00 às 07:00 horas.
   Segunda terça -feira do mês, das 07:00 às 19:00 horas

  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
 

PORTARIA Nº 9.674 DE 06 DE MAIO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de AUXILIAR 

DE FARMÁCIA".
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 no Autos do Processo PMNO nº 2271/2020;
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RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora SARAH INGRID FERREIRA, portadora do 
RG sob o nº 49.531.650-7/SP, do emprego público de AUXILIAR DE FARMÁCIA.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 13 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.675 DE 06 DE MAIO DE 2020
"Exonera, por falecimento, a servidora lotada no emprego público de 

DENTISTA".
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 no Autos do Processo PMNO nº 1285/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, por falecimento, a servidora ANDREA PATRICIA VILELA 
TUPY,portadora do RG sob o nº 19.947.067-4/SP, do emprego público de DENTIS-
TA.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 15 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.676 DE 06 DE MAIO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de MÉDICO 

VASCULAR MENSALISTA".
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 no Autos do Processo PMNO nº 2454/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora FERNANDA RAPCHAN AGUILAR 
MORONE,portadora do RG sob o nº 37.338.375-7/SP, do emprego público de MÉ-
DICO VASCULAR MENSALISTA.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 20 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.677 DE 06 DE MAIO DE 2020
"Exonera, a pedido, o servidor lotado no emprego público de FARMACÊU-

TICO".
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 no Autos do Processo PMNO nº 2463/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor TIAGO PESSE CAMPOS,portador do RG sob 
o nº 44.044.735-5/SP, do emprego público de FARMACÊUTICO.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 23 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.678 DE 06 DE MAIO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de ENFER-

MEIRA".
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 no Autos do Processo PMNO nº 2480/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora KATIA CRISTIANE ALVES FELIX,portadora 
do RG sob o nº 24.172.901-4/SP, do emprego público de ENFERMEIRO.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 24 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.679 DE 06 DE MAIO DE 2020
"Exonera, a pedido, o servidor lotado no emprego público de TÉCNICO 

DE ENFERMAGEM".
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 no Autos do Processo PMNO nº 1531/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor DANIEL VILELA,portador do RG sob o nº 
20.848.635-5/SP, do emprego público de TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 28 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.680 DE 06 DE MAIO DE 2020
"Exonera, a pedido, o servidor lotado no emprego público de AGENTE DE 

TRÂNSITO".
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 no Autos do Processo PMNO nº 1651/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor MARCOS HENRIQUE RIBEIRO DA 
SILVA,portador do RG sob o nº 33.031.883-4/SP, do emprego público de AGENTE 
DE TRÂNSITO.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 07 de abril de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.681 DE 06 DE MAIO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de EDUCA-

DOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL".
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 no Autos do Processo PMNO nº 1652/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora DRINA DANE MARTINS RIBEIRO DA 
SILVA, portadora do RG sob o nº 22.676.926-4/SP, do emprego público de EDUCA-
DOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 12 de abril de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.682 DE 06 DE MAIO DE 2020
"Exonera, a pedido, o servidor lotado na função  de ASSESSOR TECNÓ-

LOGO".
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 no Autos do Processo PMNO nº 2887/2020;



Nova Odessa, Quinta-feira, 14 de Maio de 2020 Diário Oficial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.

Página 7

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor RENATO CESAR RAGONHA, portador do 
RG sob o nº 34.995.855-5/SP, da função de ASSESSOR TECNÓLOGO

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 17 de abril de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 3215/2020. 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 Equipe Educar Clinica de Intervenção Comportamen-
tal Eireli para contratação de clinica especializada para realização de tratamento de 
transtorno de espectro autista mediante determinação judicial processo n° 1001017-
75.2019.8.26.0394, no valor total de R$ 54.960,00

Nova odessa, 07 de maio de 2020
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
 

DECISÃO SOBRE RECURSO

Edital: 52/PE/2019. Processo: 12314/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos de in-
formática para os setores da Prefeitura.Modalidade: Pregão Eletrônico. Decisão: "Pelo 
exposto e de tudo mais que nestes autos constam, julgo PROCEDENTE o recurso in-
terposto pela licitante Jorge H. Khury Junior ME e, em decorrência julgo prejudicado 
o recurso apresentado pela licitante 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA 
EPP. Torno ainda sem efeito as decisões de desclassificação/classificação contido as 
fls. 314 e 360. O certame deverá prosseguir, nos termos da legislação vigente."

Nova odessa, 06 de maio de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital: 14/PE/2020. Processo Administrativo: 2562/2020. Objeto: Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas, em entregas mensais para a di-
retoria social do município de Nova Odessa. Modalidade: Pregão Eletrônico. Pro-
ponentes: 05. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado 
em favor da seguinte empresa: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. Data da 
homologação e adjudicação: 11/05/2020.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital: 10/PE/2020. Processo Administrativo: 2126/2020. Objeto: Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de dietas para atendimento a mandados judiciais 
com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreen-
dedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 09. Processo homolo-
gado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: o 
item 02 objeto deste pregão em favor da empresa Medicam Distribuidora de Medica-
mentos e Nutrição Ltda; o item 03 objeto deste pregão em favor da empresa CM Hos-
pitalar Ltda; os itens 04 e16 objeto deste pregão em favor da empresa Orgânica Brasil 
Comercial Eireli; os itens 07 e 15 objeto deste pregão em favor da empresa LP Santos 
Atacadista ME; os itens 08, 09, 10, 13 e 14 objeto deste pregão em favor da empresa 
Arba Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda; o item 11 objeto deste pregão em 
favor da empresa Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda e o item 12 objeto 
deste pregão em favor da empresa Empório Hospitalar Comércio Produtos Cirúrgicos 
Hospitalares Ltda. Data da homologação e adjudicação: 11/05/2020.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital: 13/PE/2020. Processo Administrativo: 2459/2020. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de atividades físicas e orientação nutricional 
para a secretaria municipal de saúde. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 
03. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor 
da seguinte empresa:ACADEMIA CORPO & ENERGIA LTDA ME.Data da homolo-
gação e adjudicação: 08/05/2020.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital: 2337/2020. Processo Administrativo: 12/PE/2020. Objeto: Aquisição de um 
veiculo de sete lugares para a Diretoria de Cultura Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Proponentes: 07. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudica-

do em favor da seguinte empresa: RFP Máquinas e Empreendimentos Ltda EPP. Data 
da homologação e adjudicação: 11/05/2020.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 18/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito MUNICIPAL resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
GESILDA RIBEIRO GARCIA matrícula 1051 que entrará em descanso por 45 (qua-
renta e cinco) dias em 19 de maio de 2020 a 02 de julho de 2020 e restando 45 (qua-
renta e cinco) dias, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 7267/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito MUNICIPAL resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
SANDRA MARA CRIA matrícula 1467 que entrará em descanso por 90 (noventa) 
dias em 04 de maio de 2020 a 01 de agosto de 2020, obedecendo o que dispõe a Le-
gislação em vigor.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 1341/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito MUNICIPAL resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
MARIA CELESTINA DE OLIVEIRA matrícula 990 que entrará em descanso por 
90 (noventa) dias em 19 de maio de 2020 a 16 de agosto de 2020, obedecendo o que 
dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 756/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito MUNICIPAL resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
GERCILIO ALVES DOS SANTOS matrícula 1181 que entrará em descanso por 45 
(quarenta e cinco) dias em 04 de maio de 2020 a 17 de junho de 2020 e restando 45 
(quarenta e cinco) dias, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 12007/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito MUNICIPAL resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
MARIA ZENAIDE DE SOUZA ARRAIS, matrícula 2162 que entrará em descanso 
por 30 (trinta) dias em 11 de maio de 2020 a 09 de junho de 2020 restando 60 (sessen-
ta) dias para gozo em época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 713/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito MUNICIPAL resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
YUMIKA SATO RASTOLDO matrícula 2402 que entrará em descanso por 90 (no-
venta) dias em 27 de abril de 2020 a 25 de julho de 2020, obedendo o que dispõe a 
Legislação em vigor.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 13790/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito MUNICIPAL resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
ROSELI APARECIDA CASSARO DOMINGUES DE MORAIS, matrícula 2163.2 
que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 15 de junho de 2020 a 14 de julho 
de 2020 restando 60 (sessenta) dias para gozo em época oportuna, obedecendo o que 
dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

PORTARIA DE ENCERRAMENTO

Artigo 1º- Fica autorizada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa 
o encerramento das atividades, a pedido da mantenedora, do Centro de Educacional 
Starnino e Cardoso LTDA, CNPJ 02825979/0001-43 situada a Rua Valdinei Guarien-
to, nº 169, Bairro São Manoel, CEP 13.386.024 denominada ESCOLA CASTELI-
NHO- UNIDADE 2 para atendimento de Educação Infantil.

  Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova odessa, 08 de maio de 2020
CLAUDICIR BRAZILINO PICOLO

Secretária Municipal de Educação

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 3039/2020.

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 
Hospinet Comércio e Assistência Técnica LTDA para aquisição de monitor multiparâ-
metro para a Secretaria de Saúde, em decorrência da pandemia (COVID-19) no valor 
unitário de R$ 12.800,00 e valor total de R$ 128.000,00 (10 unidades).

Nova odessa, 06 de maio de 2020
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0028/2019. PROCESSO Nº 5292/2019. 
CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. CONTRA-
TADA: Hydros Engenharia Ltda. ASSINATURA: 17/04/2020. DOS PRAZOS DE 
EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência 
do Contrato nº 0028/2019, sendo: prazo de execução para 03 (três) meses, período 
compreendido entre 21/04/2020 à 20/07/2020 e prazo de vigência para 03 (meses) me-
ses, período compreendido entre 16/06/2020 à 15/09/2020, nos termos dos artigos 71 e 
72 da Lei Federal nº 13.303/16. MODALIDADE: Licitação Presencial nº 0002/2019 
- Modo de Disputa Aberto.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0021/2018. PROCESSO Nº 4491/2018. 
CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. CONTRA-
TADA: Arion Engenharia e Construção EIRELI EPP. ASSINATURA: 17/04/2020. 
DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: Ficam prorrogados os prazos de 
execução e vigência do Contrato nº 0021/2018, sendo: prazo de execução para 03 
(três) meses, período compreendido entre 21/04/2020 à 20/07/2020 e prazo de vigên-
cia para 03 (três) meses, período compreendido entre 19/06/2020 à 18/09/2020, nos 
termos dos artigos 71 e 72 da Lei Federal nº 13.303/16. MODALIDADE: Licitação 
Presencial nº 0001/2018 - Modo de Disputa Aberto.

Nova odessa, 13 de maio de 2020
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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