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PODER EXECUTIVO

 

GABINETE DO PREFEITO
 

DECRETO Nº 4.181, DE 23 DE MARÇO DE 2020
“Declara quarentena no Município, no contexto da pandemia do (CO-

VID-19) (Novo Coronavírus)  e dá providências complementares.”
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso I e;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em de-
corrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que De-
clara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrên-
cia da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019”;

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fe-
vereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o ofício GAB n. 03/2020, da 2ª Vara Judicial da Comarca de 
Nova Odessa/SP – Poder Judiciário do Estado de São Paulo, recomendando a proibi-
ção de eventos no Município de Nova Odessa como forma de combater a proliferação 
do novo coronavírus (COVID-19) e de preservar incólume a saúde da população;

CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa expedida em 19 de março de 
2020 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Promotoria de Justiça de Nova 
Odessa, Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 4º, §§1º e 2º, da Portaria MS nº 356, de 
11 de março de 2020, o Secretário de Saúde do Estado ou seu superior está autorizado 
a determinar a medida de quarentena, pelo prazo de 40 (quarenta) dias; 

CONSIDERANDO a recomendação do Centro de Coronavírus, instituído pela Reso-
lução nº 27, de 13 de março de 2020, do Secretário de Estado da Saúde, que aponta a 
crescente propagação do coronavírus no Estado de São Paulo, bem assim a necessida-
de de promover e preservar a saúde pública;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 
em especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, alimentação, 
abastecimento e segurança;

CONSIDERANDO o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta qua-
rentena no Estado de São Paulo;
 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão 
local, preservar a Saúde Pública e garantir a eficiência das ações:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica decretada medida de quarentena no Município de Nova Odessa, Esta-
do de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível 
contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.

Parágrafo único – A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará de 24 de março 
a 7 de abril de 2020.

Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso:

I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores 
de serviços, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginástica, 
ressalvadas as atividades internas;

II – o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo 
dos serviços de entrega delivery e drive thru.

§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham 
por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade:

1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis;

2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega deli-
very e drive thru de bares, restaurantes e padarias;

3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, ofi-
cinas de veículos automotores e bancas de jornal;

4. segurança: serviços de segurança privada;

5. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº 10.282, 
de 20 de março de 2020.

§ 2º - O Gabinete de Crise, Prevenção e Reação contra o novo coronavírus (CO-
VID-19), instituído pelo artigo 5º do Decreto nº 4.171, de 17 de março de 2020, deli-
berará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata este 
decreto.

Artigo 3º - A Secretaria da Segurança Pública atentará, em caso de descumprimento 
deste decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não 
constituir crime mais grave.

Artigo 4º - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Município de 
Nova Odessa, Estado de São Paulo, se limite às necessidades imediatas de alimenta-
ção, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais.

Artigo 5º - Este decreto entra em vigor em 24 de março de 2020, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Nova odessa, 23 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 4162 DE 17 DE FEVEREIRO 2020 - LEI Nº 3304
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências” 

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa em Exercício, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, 
através do artigo 78, Inciso I; 
Decreta:
Artigo 1º- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$.4.579.746,75 distribuídos nas seguintes dotações: 
 
Ficha Unidade Orc. Funcional Programática Natureza da Despesa Vinculo Fonte de Recurso                   Valor
44            02 01 07 15.452.0002.1003     4.4.90.51.00 100 054 05                              429.000,00
83            02 01 12 13.392.0002.2013     3.3.90.40.00 110 000 01                                  5.640,00
120          02 03 01 04.122.0004.2018     3.3.90.93.00 100 082 02                           1.010.099,64
129          02 03 02 04.122.0004.1013     4.4.90.51.00 110 000 01                              130.600,00
174          02 06 01 12.365.0007.2026     3.3.90.30.00 210 000 01                              300.000,00
180          02 06 01 12.365.0007.2026     3.3.90.39.00 210 000 01                              610.000,00
200          02 06 02 12.361.0007.2027     4.4.90.51.00 220   000 01                                93.700,00
207          02 06 04 12.361.0007.2029     3.1.90.13.00 262   000 02                              200.000,00
218          02 06 06 12.361.0007.2031     3.1.90.13.00 262   000 02                              100.000,00
234          02 07 01 10.302.0008.2032     3.3.90.30.00 310 000 01                              510.000,00
238          02 07 01 10.302.0008.2032     3.3.90.32.00 300 000 02                                61.000,00
247          02 07 01 10.302.0008.2032     3.3.90.30.00 300 000 05                              737.200,00 
252          02 07 01 10.302.0008.1023     4.4.50.51.00 310 000 01                                63.000,00
389          02 09 01 15.451.0017.1080     4.4.90.51.00 110 000 01                                37.312,11
333          02 10 03 04.122.0011.2039     3.3.90.30.00 110 000 01                              181.700,00
334          02 10 03 04.122.0011.2039     3.3.90.39.00 110 000 01                                18.300,00
335          02 10 03 04.122.0011.1036     4.4.90.52.00 110 000 01                                     195,00
351          02 12 01 08.244.0002.2003     3.1.90.94.00 510 000 01                                50.000,00
364          02 12 02 08.244.0002.2003     3.3.50.43.00 510 000 01                                10.000,00
370          02 12 02 08.244.0002.2003     3.3.90.39.00 500 000 05                                12.000,00
379          02 12 04 08.243.0002.2005     3.1.90.16.00 510 000 01                                20.000,00

Art. 2º- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:
 
Ficha Unidade Orc. Funcional Programática Natureza da Despesa Vinculo Fonte de Recurso                   Valor
67            02 01 10 15.452.0002.2011     3.3.90.30.00 110 000 01                              200.000,00
81            02 01 12 13.392.0002.2013     3.3.90.39.00 110 000 01                                  5.640,00
116          02 03 01 04.122.0004.2018     3.3.90.39.00 110 000 01                                20.600,00
192          02 06 02 12.361.0007.2027     3.3.90.30.00 220 000 01                              610.000,00
197          02 06 02 12.361.0007.2027     3.3.90.39.00 220 000 01                              300.000,00
201          02 06 02 12.361.0007.1020     4.4.90.51.00 220   000 01                                93.700,00
223          02 06 06 12.361.0007.1022     4.4.90.51.00 210   000 02                              300.000,00
242          02 07 01 10.302.0008.2032     3.3.90.34.00 300 000 05                              150.000,00
245          02 07 01 10.302.0008.2032     3.3.90.39.00 310 000 01                              563.000,00
246          02 07 01 10.302.0008.2032     3.3.90.39.00 300 000 02                                10.000,00
304          02 09 01 15.451.0017.1079     4.4.90.51.00 110 000 01                                24.000,00
309          02 09 01 15.452.0010.1033     4.4.90.52.00 110 000 01                                13.312,11
327          02 10 02 15.451.0011.1035     4.4.90.52.00 110 000 01                                     195,00
348          02 12 01 08.244.0002.2003     3.1.90.11.00 510 000 01                                50.000,00
360          02 12 01 08.244.0002.2003     3.3.90.39.00 510 000 01                                10.000,00
377          02 12 04 08.243.0015.2005     3.1.90.11.00 510 000 01                                20.000,00 
381          02 12 04 08.243.0002.2005     3.3.90.30.00 510 000 01                              110.000,00

Art. 3º- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Excesso:                                                         2.109.299,64
Art. 4º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de fevereiro de 2020. 
Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 23 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 4.180 DE 23 DE MARÇO DE 2020
“Cria Comissão Especial de Compras para viabilizar às aquisições e 

contratações emergenciais da Secretaria Municipal de Saúde, em razão da 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19). ”

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, 
Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições 
conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 78, Inciso I e;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em de-
corrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que De-
clara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrên-
cia da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019”;

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fe-
vereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o disposto no Decreto de nº 4.175, de 19 de março de 2020, que 
estabeleceu medidas efetivas para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e medidas visando 
viabilizar os procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde re-
lativos ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19):

DECRETA:
   
Art. 1º Fica criada a Comissão Especial de Compras com a finalidade de formular, 
recepcionar, tramitar e finalizar os procedimentos para aquisição de bens, serviços 
e insumos de saúde, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus.

§ 1º A Comissão Especial de Compras será composta pelos seguintes servidores:

I – Adriano Nakandakare Seiche;
II – Sandra Bortot da Silva Prado;
III - Alik de Mattos Sniker;
IV – Daisy Hiromi Cabral;
V- Rosana Fátima R.P. Moraes;  
VI - Natalia Kelly Araújo Lins; e
VII - Eliene Santos de Oliveira.

§ 2º A Comissão Especial de Compras será presidida pelo servidor Adriano Nakan-
dakare Seiche, a quem compete coordenar os trabalhos, convocar reuniões, estabele-
cer ou alterar procedimentos, requerer providencias, entre outros, visando viabilizar a 
finalidade de que se trata o presente Decreto. 

§ 3º Os membros da Comissão Especial de Compras deverão priorizar os trabalhos 
visando o atendimento do presente Decreto, ficando prorrogadas quaisquer outras ta-
refas administrativas relativas as atividades rotineiras de trabalho. 

§ 4º Havendo necessidade, poderão ser convocados estagiários para auxiliarem nas 
tarefas, desde que atinentes às atividades curriculares de estágio.

§ 5º A Diretoria de Suprimentos do Município, assim como os demais Setores, Depar-
tamentos e Secretarias municipais, deverão prestar o auxílio necessário na condução 
dos trabalhos pela Comissão Especial de Compras. 
 
Art. 2º Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 13.979, de 06 de feve-
reiro de 2020, fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 
de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
novo coronavírus.

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se 
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública decorrente do novo corona-
vírus.

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fundamento neste Decreto 
serão disponibilizados em sítio oficial da Prefeitura, contendo no que couber, além das 
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 3º A Comissão Especial de Compras deverá implementar no prazo de até 24 (vin-
te e quatro) horas contados da publicação deste Decreto, a rotina de trabalho e proce-
dimento a ser adotado, devendo comunicar imediatamente, o Secretário Municipal de 
Saúde e demais autoridades municipais que deverão participar direta ou indiretamente 
do procedimento adotado.

§ 1º O procedimento deverá observar a formalidade mínima, atentando-se ao que dis-
põe a Lei Federal de nº 8.666/93, privilegiando sempre a legalidade e a eficiência 
administrativa.

§ 2º Fica dispensada a autorização previa do Comitê Gestor na análise das aquisições 
de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Art. 4º Ficam os responsáveis das Pastas obrigados a priorizarem o atendimento das 
demandas encaminhadas pela Comissão Especial de Compras, sob pena de responsa-
bilidade.

Art. 5º A Comissão Especial de Compras criada por este Decreto, será automatica-
mente dissolvida tão logo forem superadas as necessidades decorrentes da pandemia 
do novo coronavírus.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Nova odessa, 23 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 9.572 DE 10 DE MARÇO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de AUXILIAR 

DE APOIO ESCOLAR".
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 1784/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora ROSALINA ANTUNES RODRIGUES, 
portadora do RG sob o nº 18.014.180-6/SP, do emprego público de AUXILIAR DE 
APOIO ESCOLAR.

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 03 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 10 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.573 DE 10 DE MARÇO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de PROFES-

SOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI".
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 1948/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora MARIANA DO CARMO MAROLA MAR-
QUES, portadora do RG sob o nº 47.930.964-4/SP, do emprego público de PROFES-
SOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI.

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 06 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 10 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.574 DE 10 DE MARÇO 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 1983/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora RAYRA LARISSA TRINCA, portadora do 
RG sob o nº 53.933.513-7/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 09 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 10 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.575 DE 10 DE MARÇO DE 2020
"Exonera, a pedido, o servidor lotado no emprego público de AUXILIAR 

DE SERVIÇOS".
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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 2032/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, 
portador do RG sob o nº 21.819.572-2/SP, do emprego público de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS.

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, produzindo os seus 
efeitos a partir de 10 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 10 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.576 DE 10 DE MARÇO DE 2020
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de PROFES-

SOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI".
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 1978/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora SHEILA KERMECI ALAMINO SILVA, 
portadora do RG sob o nº 30.036.214-6/SP, do emprego público de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI.

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, produzindo os seus 
efeitos a partir de 10 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 10 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.593 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidor para o emprego de DIRETOR DE ESCO-

LA"
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 9.086, de 23 de janeiro de 2019, na parte 
em que designou o servidor JOSÉ PANIAGUA DOS SANTOS, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 17.646.712, VICE DIRETOR, para exercer as funções de DI-
RETOR DE ESCOLA.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.594 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidor para o emprego de DIRETOR DE ESCO-

LA"
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 9.216, de 29 de abril de 2019, na parte 
em que designou o servidor ANDRE APARECIDO DA SILVA ARAUJO, portador da 
Cédula de Identidade RG n.º 35.055.418-3, VICE DIRETOR, para exercer as funções 
de DIRETOR DE ESCOLA.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.595 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de DIRETOR DE ESCO-

LA"
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 9.222, de 29 de abril de 2019, na parte 
em que designou a servidora ELINA MARA DE OLIVEIRA REIS SNIQUER, porta-
dora da Cédula de Identidade RG n.º 25.222.041-9, COORDENADOR PEDAGÓGI-
CO, para exercer as funções de DIRETOR DE ESCOLA.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.596 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de DIRETOR DE ESCO-

LA"
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 9.085, de 23 de janeiro de 2019, na parte 
em que designou a servidora BARBARA BARROS CHACUR RODRIGUES, porta-
dora da Cédula de Identidade RG n.º 9.857.316, COORDENADOR PEDAGÓGICO, 
para exercer as funções de DIRETOR DE ESCOLA.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.597 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de VICE DIRETOR"

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 9.223, de 29 de abril de 2019, na parte 
em que designou a servidora MAIZA APARECIDA PASSONI, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 24.532.087-8, COORDENADOR PEDAGÓGICO, para exercer 
as funções de VICE DIRETOR.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.598 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de VICE DIRETOR"

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 9.336, de 31 de julho de 2019, na parte 
em que designou a servidora SUELI FERREIRA RIPPER, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 21.821.789-4, COORDENADOR PEDAGÓGICO, para exercer as 
funções de VICE DIRETOR.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.599 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de COORDENADOR 

PEDAGÓGICO"
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 9.221, de 29 de abril de 2019, na parte 
em que designou a servidora CARLA SIMONE DE ARAUJO REBOLO, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 21.357.454, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
I-PEB I, para exercer as funções de COORDENADOR PEDAGÓGICO.
Art. 2.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
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Portaria em seu prontuário.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.600 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de COORDENADOR 

PEDAGÓGICO"
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 9.242, de 06 de maio de 2019, na parte 
em que designou a servidora TANIA REGINA DE ARAUJO, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 21.491.806, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I, 
para exercer as funções de COORDENADOR PEDAGÓGICO.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.600 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de COORDENADOR 

PEDAGÓGICO"
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 9.242, de 06 de maio de 2019, na parte 
em que designou a servidora TANIA REGINA DE ARAUJO, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 21.491.806, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I, 
para exercer as funções de COORDENADOR PEDAGÓGICO.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.602 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de COORDENADOR 

PEDAGÓGICO"
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 9.220, de 29 de abril de 2019, na parte 
em que designou a servidora CLAUDIA APARECIDA GIMENES, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 23.677.159-0, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-
-PEI, para exercer as funções de COORDENADOR PEDAGÓGICO.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.603 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de COORDENADOR 

PEDAGÓGICO"
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 9.217, de 29 de abril de 2019, na par-
te em que designou a servidora ROBERTA APARECIDA RIBEIRO FERNANDES 
NUNES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 17.500.053-0, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI, para exercer as funções de COORDENADOR PEDA-
GÓGICO.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.604 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Cessa designação de servidora para o emprego de COORDENADOR 

PEDAGÓGICO"
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 9.338, de 31 de julho de 2019, na parte 
em que designou a servidora MARIA ALVES RIBEIRO, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG n.º 11.963.499, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I, para 
exercer as funções de COORDENADOR PEDAGÓGICO.
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, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.605 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidor para o emprego de DIRETOR DE ESCOLA"

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 Designar o servidor ANDRE APARECIDO DA SILVA ARAUJO, portador 
da Cédula de Identidade RG n.º 35.055.418-3, VICE-DIRETOR para o emprego de 
DIRETOR DE ESCOLA, P65, com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Dirigir Unidade de Educação básica, assegurando a execução dos objetivos 
do processo educacional; coordenar todas as atividades pedagógicas, orientando a ela-
boração de projetos visando o processo de ensino-aprendizagem; desenvolver, acom-
panhar e orientar projetos e/ou atividades de classificação, reclassificação, aceleração, 
inclusão e agrupamento dos alunos em turmas, de acordo com o projeto político pe-
dagógico da Secretaria Municipal de Educação; coordenar os trabalhos administra-
tivos, supervisionando atividades, organizando horário de trabalho, escala de férias, 
encaminhando, devidamente informados, os documentos, petições ou processos que 
tramitem pelo estabelecimento, cumprir e fazer cumprir a legislação da educação e 
todas as decisões e determinações das autoridades superiores, representar a Unidade 
Escolar e fomentar a mais estreita colaboração entre pais, alunos e comunidade, coor-
denar a elaboração e execução do projeto político pedagógico da escola; estabelecer 
parceria com a coordenação que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas 
no trabalho educativo.
Art.3.º A designação de que trata a presente Portaria refere-se a substituição da Di-
retora da Escola, SUELI CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA que foi designada à Se-
cretaria de Educação.
Art.4.º Finda a designação o servidor retornará ao emprego de VICE DIRETOR, sem 
que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integração salarial a qualquer 
título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.

Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.606 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de DIRETOR DE ESCOLA"

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 Designar a servidora CRISTIANE RAQUEL TAKATA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 27.895.341-4, COORDENADOR PEDAGÓGICO para o em-
prego de DIRETOR DE ESCOLA, P65, com carga horária de 40 horas semanais, sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Dirigir Unidade de Educação básica, assegurando a execução dos objetivos 
do processo educacional; coordenar todas as atividades pedagógicas, orientando a ela-
boração de projetos visando o processo de ensino-aprendizagem; desenvolver, acom-
panhar e orientar projetos e/ou atividades de classificação, reclassificação, aceleração, 
inclusão e agrupamento dos alunos em turmas, de acordo com o projeto político pe-
dagógico da Secretaria Municipal de Educação; coordenar os trabalhos administra-
tivos, supervisionando atividades, organizando horário de trabalho, escala de férias, 
encaminhando, devidamente informados, os documentos, petições ou processos que 
tramitem pelo estabelecimento, cumprir e fazer cumprir a legislação da educação e 
todas as decisões e determinações das autoridades superiores, representar a Unidade 
Escolar e fomentar a mais estreita colaboração entre pais, alunos e comunidade, coor-
denar a elaboração e execução do projeto político pedagógico da escola; estabelecer 
parceria com a coordenação que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas 
no trabalho educativo.
Art.3.º A designação de que trata a presente Portaria refere-se a substituição da Dire-
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tora da Escola, MIRIAM REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA que foi designada 
ao Gabinete do Prefeito.
Art.4.º Finda a designação o servidor retornará ao emprego de COORDENADOR PE-
DAGÓGICO, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integração 
salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.607 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de DIRETOR DE ESCOLA"

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 Designar a servidora ELINA MARA DE OLIVEIRA REIS SNIQUER, porta-
dora da Cédula de Identidade RG n.º 25.222.041-9, COORDENADOR PEDAGÓGI-
CO para o emprego de DIRETOR DE ESCOLA, P65, com carga horária de 40 horas 
semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Dirigir Unidade de Educação básica, assegurando a execução dos objetivos 
do processo educacional; coordenar todas as atividades pedagógicas, orientando a ela-
boração de projetos visando o processo de ensino-aprendizagem; desenvolver, acom-
panhar e orientar projetos e/ou atividades de classificação, reclassificação, aceleração, 
inclusão e agrupamento dos alunos em turmas, de acordo com o projeto político pe-
dagógico da Secretaria Municipal de Educação; coordenar os trabalhos administra-
tivos, supervisionando atividades, organizando horário de trabalho, escala de férias, 
encaminhando, devidamente informados, os documentos, petições ou processos que 
tramitem pelo estabelecimento, cumprir e fazer cumprir a legislação da educação e 
todas as decisões e determinações das autoridades superiores, representar a Unidade 
Escolar e fomentar a mais estreita colaboração entre pais, alunos e comunidade, coor-
denar a elaboração e execução do projeto político pedagógico da escola; estabelecer 
parceria com a coordenação que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas 
no trabalho educativo.
Art.3.º A designação de que trata a presente Portaria refere-se a substituição da Dire-
tora da Escola, MARLI DE OLIVEIRA EVANGELISTA DE PONTES que foi desig-
nada à Secretaria de Educação.
Art.4.º Finda a designação o servidor retornará ao emprego de COORDENADOR PE-
DAGÓGICO, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integração 
salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.608 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de VICE-DIRETOR".

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 Designar a servidora CLOTILDE FERREIRA SORIANO, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 5.476.534-1, COORDENADOR PEDAGÓGICO, para o 
emprego de VICE-DIRETOR, P65A, com carga horária de 40 horas semanais, sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Atuar como coadjuvante do Diretor da Escola no desempenho de todas as suas 
atribuições; substituir o Diretor da Escola, em suas ausências e impedimentos. Subs-
tituir o Diretor em suas faltas e nos seus impedimentos, assessorar o Diretor do ge-
renciamento do funcionamento da Unidade Escolar, compartilhando com o mesmo a 
execução das tarefas que lhes são inerentes e zelando pelo cumprimento da legislação 
e normas educacionais, exercer as atividades de apoio administrativo, acompanhar o 
desenvolvimento das tarefas de pessoal das escolas, controlar a frequência do pessoal 
docente e técnico administrativo, encaminhando relatório ao Diretor para as provi-
dências, zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno; executar 
outras atribuições correlatas.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição do VICE-
-DIRETOR, da EMEFEI VEREADOR OSVALDO LUIZ DA SILVA.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de COORDENADOR 
PEDAGÓGICO, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integra-
ção salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.609 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de VICE-DIRETOR".

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 Designar a servidora RENATA BATISTA DO NASCIMENTO DA LUZ, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 28.264.978-5, COORDENADOR PEDAGÓ-
GICO, para o emprego de VICE-DIRETOR, P65A, com carga horária de 40 horas 
semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Atuar como coadjuvante do Diretor da Escola no desempenho de todas as suas 
atribuições; substituir o Diretor da Escola, em suas ausências e impedimentos. Subs-
tituir o Diretor em suas faltas e nos seus impedimentos, assessorar o Diretor do ge-
renciamento do funcionamento da Unidade Escolar, compartilhando com o mesmo a 
execução das tarefas que lhes são inerentes e zelando pelo cumprimento da legislação 
e normas educacionais, exercer as atividades de apoio administrativo, acompanhar o 
desenvolvimento das tarefas de pessoal das escolas, controlar a frequência do pessoal 
docente e técnico administrativo, encaminhando relatório ao Diretor para as provi-
dências, zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno; executar 
outras atribuições correlatas.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição do VICE-
-DIRETOR, da EMEF DANTE GAZZETTA.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de COORDENADOR 
PEDAGÓGICO, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integra-
ção salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.610 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de VICE-DIRETOR".

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 Designar a servidora SUELI FERREIRA RIPPER, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 21.821.789-4, COORDENADOR PEDAGÓGICO, para o emprego 
de VICE-DIRETOR, P65A, com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Atuar como coadjuvante do Diretor da Escola no desempenho de todas as suas 
atribuições; substituir o Diretor da Escola, em suas ausências e impedimentos. Subs-
tituir o Diretor em suas faltas e nos seus impedimentos, assessorar o Diretor do ge-
renciamento do funcionamento da Unidade Escolar, compartilhando com o mesmo a 
execução das tarefas que lhes são inerentes e zelando pelo cumprimento da legislação 
e normas educacionais, exercer as atividades de apoio administrativo, acompanhar o 
desenvolvimento das tarefas de pessoal das escolas, controlar a frequência do pessoal 
docente e técnico administrativo, encaminhando relatório ao Diretor para as provi-
dências, zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno; executar 
outras atribuições correlatas.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição do VICE-
-DIRETOR, da EMEFEI SIMÃO WELSH.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de COORDENADOR 
PEDAGÓGICO, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integra-
ção salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.611 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO"
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 Designar a servidora MARIA CECILIA LEME GIACOMIN, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 21.492.347-2, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL - PEI, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com carga 
horária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
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escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da EMEF DANTE GAZZETTA.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.612 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO"
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 Designar a servidora ROBERTA APARECIDA RIBEIRO FERNANDES 
NUNES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 17.500.053-0, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGI-
CO, P64-A, com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da COOR-
DENADORA PEDAGÓGICA da CMEI MARIA CECILIA BORRIERO MILANI.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.613 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO"
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 Designar a servidora CLAUDIA APARECIDA GIMENES, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 23.677.159-0, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
- PEI, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com carga ho-
rária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-

bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da EMEFEI PAULO AZENHA.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.614 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO"
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 Designar a servidora CARLA SIMONE DE ARAUJO REBOLO, portadora 
da Cédula de Identidade RG n.º 21.357.454, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASI-
CA I - PEB I, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com 
carga horária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da CMEI TOCA DO COELHO.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BASICA I - PEB I, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.615 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO"
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:
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Art. 1.º Designar a servidora MARIA ALVES RIBEIRO, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 11.963.499, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I - PEB I, 
para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com carga horária de 
40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da CMEI PADRE VICTOR FACCHIN.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BASICA I - PEB I, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.616 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO"
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 Designar a servidora ANDREA BOGRE BOIAGO BRINO, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 22.229.269-6, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I - 
PEB I, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com carga ho-
rária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da EMEF ALVINA MARIA ADAMSON.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BASICA I - PEB I, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.618 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
"Designa servidora para o emprego de DIRETOR DE ESCOLA"

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 Designar a servidora RENATA ORTIZ DE CAMARGO, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 24.168.300-2, COORDENADOR PEDAGÓGICO para o em-
prego de DIRETOR DE ESCOLA, P65, com carga horária de 40 horas semanais, sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Dirigir Unidade de Educação básica, assegurando a execução dos objetivos 
do processo educacional; coordenar todas as atividades pedagógicas, orientando a ela-
boração de projetos visando o processo de ensino-aprendizagem; desenvolver, acom-
panhar e orientar projetos e/ou atividades de classificação, reclassificação, aceleração, 
inclusão e agrupamento dos alunos em turmas, de acordo com o projeto político pe-
dagógico da Secretaria Municipal de Educação; coordenar os trabalhos administra-
tivos, supervisionando atividades, organizando horário de trabalho, escala de férias, 
encaminhando, devidamente informados, os documentos, petições ou processos que 
tramitem pelo estabelecimento, cumprir e fazer cumprir a legislação da educação e 
todas as decisões e determinações das autoridades superiores, representar a Unidade 
Escolar e fomentar a mais estreita colaboração entre pais, alunos e comunidade, coor-
denar a elaboração e execução do projeto político pedagógico da escola; estabelecer 
parceria com a coordenação que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas 
no trabalho educativo.
Art.3.º A designação de que trata a presente Portaria refere-se a substituição da Dire-
tora da Escola, ROSELI APARECIDA CASSARO DOMINGUES DE MORAIS que 
foi designada ao CREAS.
Art.4.º Finda a designação o servidor retornará ao emprego de COORDENADOR PE-
DAGÓGICO, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integração 
salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 05 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.619 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
“Designa servidora para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO”
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 Designar a servidora ELAINE CRISTINA PIN E TORRICELLI, portado-
ra da Cédula de Identidade RG n.º 21.871.578-X, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BASICA I – PEB I, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, 
com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da EMEFEI THERESINHA ANTONIA MALA-
GUETTA MERENDA.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BASICA I – PEB I, sem que disso resulte ao mesmo o direito de inde-
nização ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 11 de fevereiro de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
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PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.620 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
“Designa servidora para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO”
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 Designar a servidora ANA LUCIA PASCHOALINI  LOURENÇO, portado-
ra da Cédula de Identidade RG n.º 23.286.670-3, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL – PEI, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, 
com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da COOR-
DENADORA PEDAGÓGICA da CMEI JOSE MARIO MORAES.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 12 de março de 2020 e cessa seus efeitos em 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.560 DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR”.

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 2151/06, alterada pela Lei nº 2224/07;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora SIRLENE APARECIDA DA SILVA SACHETTO, porta-
dora da Cédula de Identidade RG n.º 14.285.075-5, PIS/PASEP 106.58738.36-1, para 
o emprego de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR, P21, com carga horária de 40 h/s, 
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 16º no 
Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora lavar com cuidado e higiene os legumes, frutas, ver-
duras e os utensílios de preparo da merenda. Preparar a merenda; lavar diariamente 
o chão da cozinha, o “freezer” e a geladeira uma vez por semana e mensalmente, as 
cortinas; manter a despensa organizada e limpa, atualizar o estoque, conferindo a mer-
cadoria no ato da entrega; observar a validade dos produtos, usando prioritariamente 
as mercadorias da semana anterior; atender à disciplina estabelecida pelo superior 
imediato, no que se refere ao uso do uniforme, adereços, cumprimento do horário e 
determinados procedimentos proibitivos na área de trabalho; fazer uso dos Equipa-
mentos 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 efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.561 DE 09 DE MARÇO DE 2020.

“Nomeia servidora para o emprego de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR”.
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 a servidora SABRINA DE OLIVEIRA GONÇALVES MARCO-
LINO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 41.120.985-1/SP, PIS/PASEP 
206.32132.14-5, para o emprego de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR, P21, com 
carga horária de 40 h/s, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Classificada sob nº 18º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora lavar com cuidado e higiene os legumes, frutas, ver-
duras e os utensílios de preparo da merenda. Preparar a merenda; lavar diariamente 
o chão da cozinha, o “freezer” e a geladeira uma vez por semana e mensalmente, as 
cortinas; manter a despensa organizada e limpa, atualizar o estoque, conferindo a mer-
cadoria no ato da entrega; observar a validade dos produtos, usando prioritariamente 
as mercadorias da semana anterior; atender à disciplina estabelecida pelo superior 
imediato, no que se refere ao uso do uniforme, adereços, cumprimento do horário e 
determinados procedimentos proibitivos na área de trabalho; fazer uso dos Equipa-
mentos 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 efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.562, DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego 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, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 2316/09;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora GEISIMARA MOREIRA DE MENEZES, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 40.335.052-9/SP, PIS/PASEP 162.73290.46-7, para o 
emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS, P14, com carga horária de 40 h/s, sob o re-
gime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 07º, Concurso 
Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Competirá à servidora se desenvolver atividades em ambientes fechados: lim-
par interna e externamente o prédio, suas dependências e instalações, móveis, uten-
sílios e equipamentos. Se desenvolver atividades em ambientes livres: varrer as vias 
públicas, recolhendo o lixo e ensacando-o para posterior coleta. Lavar os panos de 
limpeza e roupas de cama e toalhas, nas Creches, EMEIs e Hospital, passá-las e guar-
dá-las nos armários; proceder à limpeza da cozinha e realizar serviços de copa; cuidar 
das plantas ornamentais das dependências; responsabilizar-se pelo material e produtos 
de limpeza, quanto ao uso e estoque, controlando a entrada e saída dos mesmos; fazer 
uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tare-
fas 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 da servidora pelo 
Setor correspondente 
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.563, DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego 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, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 2316/09;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora PÂMELA NARDI BRAGA, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 43.569.471-6/SP, PIS/PASEP 128.80151.23-8, para o emprego de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS, P14, com carga horária de 40 h/s, sob o regime da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 08º, Concurso Público 
Municipal 01/19.

Art. 2.º Competirá à servidora se desenvolver atividades em ambientes fechados: lim-
par interna e externamente o prédio, suas dependências e instalações, móveis, uten-
sílios e equipamentos. Se desenvolver atividades em ambientes livres: varrer as vias 
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públicas, recolhendo o lixo e ensacando-o para posterior coleta. Lavar os panos de 
limpeza e roupas de cama e toalhas, nas Creches, EMEIs e Hospital, passá-las e guar-
dá-las nos armários; proceder à limpeza da cozinha e realizar serviços de copa; cuidar 
das plantas ornamentais das dependências; responsabilizar-se pelo material e produtos 
de limpeza, quanto ao uso e estoque, controlando a entrada e saída dos mesmos; fazer 
uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tare-
fas 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 da servidora pelo 
Setor correspondente 
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.564, DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de COVEIRO”.

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 o servidor GERALDO JOSÉ BUENO, portador da Cédula de Iden-
tidade RG n.º18.076.682-X/SP, PIS/PASEP 120.57281.03-7, para o emprego de CO-
VERIO, P33, com carga horária de 40 h/s, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 01º, Concurso Público Municipal 01/19.
Art. 2.º Competirá ao servidor auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, 
limpar, abrir e fechar sepulturas. Realizar sepultamento, exumar, transladar corpos 
e despojos; conservar a limpeza do cemitério, máquinas e ferramentas de trabalho; 
zelar pela segurança do cemitério; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual; 
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 da servidora pelo 
Setor correspondente 
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.565, DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de COVEIRO”.

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 o servidor EDSON ROBERTO ZAMPIERI JUNIOR, portador da 
Cédula de Identidade RG n.º48.818.515-4/SP, PIS/PASEP 210.73831.14-2, para o em-
prego de COVERIO, P33, com carga horária de 40 h/s, sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 04º, Concurso Público Municipal 
01/19.
Art. 2.º Competirá ao servidor auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, 
limpar, abrir e fechar sepulturas. Realizar sepultamento, exumar, transladar corpos 
e despojos; conservar a limpeza do cemitério, máquinas e ferramentas de trabalho; 
zelar pela segurança do cemitério; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual; 
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 da servidora pelo 
Setor correspondente 
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.566 DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de ESCRITURÁRIO”.

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 o servidor SINOVAL ALVES DA SILVA, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 40.684.385-5, PIS/PASEP 201.10825.32-7, para o emprego de ES-
CRITURÁRIO, P21, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 08 Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor arquivar correspondências, processos e outros docu-
mentos, de conformidade com o sistema de classificação adotado no Setor; efetuar cál-
culos necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, conferir e registrar 
documentos diversos, verificando o cumprimento de normas referentes ao protocolo; 
informar e orientar o público, anotar recados, receber e encaminhar documentos; aten-
der chamadas telefônicas, anotando e transmitindo recados, obter e fornecer informa-
ções; operar sistemas informatizados referentes ao Setor de Trabalho; desempenhar 
outras atribuições afins que sejam específicas ao Setor de Trabalho, determinadas 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 efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.567 DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego de ESCRITURÁRIO”.

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 a servidora RAQUEL ELISA PIOVEZAN DE JESUS, portadora 
da Cédula de Identidade RG n.º 40.125.817-8, PIS/PASEP 190.25320.69-7, para o 
emprego de ESCRITURÁRIO, P21, com carga horária de 40 h/s sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 10º, Concurso Público 
Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor arquivar correspondências, processos e outros docu-
mentos, de conformidade com o sistema de classificação adotado no Setor; efetuar cál-
culos necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, conferir e registrar 
documentos diversos, verificando o cumprimento de normas referentes ao protocolo; 
informar e orientar o público, anotar recados, receber e encaminhar documentos; aten-
der chamadas telefônicas, anotando e transmitindo recados, obter e fornecer informa-
ções; operar sistemas informatizados referentes ao Setor de Trabalho; desempenhar 
outras atribuições afins que sejam específicas ao Setor de Trabalho, determinadas 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 efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.568 DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego de ESCRITURÁRIO”.

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 a servidora DARLINE NASCIMENTO BONFIM, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 48.987.970-6, PIS/PASEP 202.11035.97-6, para o emprego 
de ESCRITURÁRIO, P21, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 14º, Concurso Público Municipal 
01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor arquivar correspondências, processos e outros docu-
mentos, de conformidade com o sistema de classificação adotado no Setor; efetuar cál-
culos necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, conferir e registrar 
documentos diversos, verificando o cumprimento de normas referentes ao protocolo; 
informar e orientar o público, anotar recados, receber e encaminhar documentos; aten-
der chamadas telefônicas, anotando e transmitindo recados, obter e fornecer informa-
ções; operar sistemas informatizados referentes ao Setor de Trabalho; desempenhar 
outras atribuições afins que sejam específicas ao Setor de Trabalho, determinadas 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 efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.570, DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR

DE EDUCAÇÃO INFANTIL– PEI”.
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 1649/99 e 2557/11;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora LIDIA ESTELA ANTIQUEIRA VINHA MARTINS, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 25.659.460-0/SP, PIS/PASEP 126.46023.25-3, 
para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI, P50, com carga 
horária de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Classificado sob n.º 13º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; pla-
nejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas municipais, 
nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a ampli-
dão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conhecimento 
do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, adequados 
à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos pe-
dagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.571, DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO 

ORTOPÉDICA”.
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 o servidor CELSO LOPES DA SILVA, portador da Cédula de Identi-
dade RG n.º 17.126.919-6/SP, PIS/PASEP 122.52947.39-1, para o emprego de TÉC-
NICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, P36, com carga horária de 40 h/s, sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 03º Con-
curso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Competirá ao servidor colocar e retirar imobilizações com faixas, férulas, 
talas metálicas, malha tubular, material sintético e outros, goteiras gessadas, apare-
lhos gessados, trações cutâneas com uso de fita adesiva e outros materiais similares. 
Utilizar técnicas assemelhadas visando imobilizações ortopédicas; auxiliar o médico 
em procedimentos específicos; organizar, manter e solicitar material de uso específi-
co para a sala de gesso; 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 efeitos 
a partir de 09 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 09 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.577, DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS I”.
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 o servidor RODRIGO GARCIA MATEUS, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 27.354.450-0/SP, PIS/PASEP 190.47614.77-4, para o emprego de 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS I, P31, com carga horária de 40 h/s 
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 1º 
Concurso Público Municipal 01/19.
Art. 2.º Atuar em suas áreas territoriais de abrangência, realizando o cadastramento 
das famílias, além do acompanhamento das micro-áreas de risco. Exercício de ativi-
dades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do Secretário Municipal de Saúde, utilizando-se 
de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; atuar 
na promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; efetuar registro, 
pros fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; acompanhamento do crescimento e desen-
volvimento das crianças de O a 05 anos, promoção do aleitamento materno exclusivo, 
promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes encaminhando-as ao serviço 
de referência ou criando alternativas de facilitação de acesso; realizar ações educa-
tivas sobre métodos de planejamento familiar; promover o estímulo à participação 
da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas 
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; participar 
em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam 
a qualidade de vida; trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, 
a micro-área; cadastrar todas as pessoas de sua micro-área e manter os cadastros atu-
alizados; orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis: 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; acompanhar, por 
meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As 
visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os crité-
rios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam 
visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês; 
desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 
adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acom-
panhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; desenvolver atividades 
de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde; 
realização de ações educativas para preservação do meio ambiente, apoio a inquéritos 
epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de doenças de notificação 
compulsória, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e co-
letivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, 
leishmaniose, entre outras, outras ações e atividades a serem definidas de acordo com 
prioridades locais, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situ-
ações de risco; e, estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações 
educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanha-
mento das pessoas com problemas de saúde. É permitido ao ACS desenvolver outras 
atividades nas Unidades Básicas de Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima. 
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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA N.º 9.578, DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego de AUXILIAR 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, através do 
artigo 78, Inciso II;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 1462/95, alterada pela Lei n.º 2278/08;
RESOLVE:
Art. 1.º Nomear SILEIA ORCIOLI FIORIN, portadora da Cédula de Identidade RG 
n.º 44.463.855-6/SP, PIS/PASEP 127.17170.22-9, para o emprego de AUXILIAR DE 
DENTISTA, P33, com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 01. Concurso Público Mu-
nicipal 01/19.
Art. 2.º Competirá ao servidor orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar con-
sultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivo e fichário; pre-
parar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; manipular 
materiais de uso odontológico; aplicar métodos preventivos para controle da cárie 
dental; proceder à conservação e manutenção do equipamento odontológico e realizar 
lavagem, desinfecção e esterilização do instrumental e do consultório; fazer uso de 
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas per-
tinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato.

 Art. 3.º O Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020, data de início do exercício do servidor.
Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.579, DE 13 DE MARÇO DE 2020.
Nomeia servidora para o emprego de AUXILIAR DE FARMÁCIA”.

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
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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 2316/09;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora SARAH INGRID FERREIRA, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 49.531.650-7/SP, PIS/PASEP 204.42084.64-6, para o emprego 
de AUXILIAR DE FARMÁCIA, P15, com carga horária de 40 h/s sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 06º Concurso Público 
Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora atender prescrições médicas, interpretando – as e se-
parando os medicamentos. Separar os medicamentos por horário em gaveta que são 
acondicionadas em carrinhos de dose unitária para os Enfermeiros; dispensar medica-
mentos aos pacientes e auxiliar na orientação sobre o modo de usar; requisitar, separar, 
conferir, receber e armazenar corretamente os medicamentos; separar o insumo ne-
cessário e higienizá-los; fracionar e reembalar medicamentos sólidos e líquidos orais 
em doses unitárias; ordenar estoque, organizar as prateleiras e manter a ordem da Far-
mácia; efetuar levantamento de estoque, bem como processar contagem de inventário 
físico; auxiliar na digitação e controle de medicamentos; zelar pelos equipamentos 
assim como pela ordem e limpeza do setor; cumprir as normas e procedimentos da 
instituição; 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA N.º 9.580, DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego de ASSISTENTE SOCIAL”.

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 na Lei n.º 1717/00 alterada pela Leis 2278/08; 2449/10 
e 2557/11; 

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear MARIANE GISELLE DA COSTA, portadora da Cédula de Identida-
de RG n.º 42.191.904-8/SP, PIS/PASEP 163.76663.48-7, para o emprego de ASSIS-
TENTE SOCIAL, P59, com carga horária de 30 h/s, sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 01º Concurso Público Municipal 01/19. 

Art. 2.º Competirá ao servidor realizar atividades na área de assistência social, relacio-
nadas a atendimentos, plantões e visitas domiciliares; atuar em programas e projetos 
sociais; programar ações básicas no campo médico/hospitalar através da análise dos 
recursos e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade de forma a 
orientá-los e promover seu desenvolvimento e autonomia; planejar, executar e analisar 
pesquisas sócio-econômicas, educacional e de saúde, utilizando técnicas específicas 
para identificar necessidades e subsidiar programas de atendimento integral à saúde; 
efetuar a triagem nas solicitações de ambulâncias, remédios, gêneros alimentícios, 
roupas, material para curativo, prótese, exames, prioridades em agendamento externo, 
prestando o atendimento sempre que possível; avaliar e acompanhar casos especiais 
dos ambulatórios médicos, referentes às drogas, alcoolismo, relacionamento familiar  
e   outros;   realizar  visitas  domiciliares para completar triagem sócio-econômica, 
de verificação de endereço para comprovação de municipalidade e por solicitação da 
clínica médica; realizar visitas aos leitos hospitalares fornecendo suporte psico-social-
-afetivo ao paciente internado; efetuar pocedimentos burocráticos e técnicos em situa-
ções de óbito e de internações e altas hospitalares; organizar a comunidade em grupos 
para orientá-los e promovê-los na busca de melhores condições de saúde; participar de 
encontros, reuniões, seminários, Fóruns e Conselhos Municipais e da elaboração de 
projetos sociais e do Plano Municipal de Assistência Social; prestar serviços junto aos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); executar outras tarefas pertinen-
tes à sua área de atuação determinadas 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, retroagindo seus efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
.
.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.581 DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego de ENFERMEIRO”.

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 3.252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora NEIDE DA SILVA ANTONIO, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 19.516.685-1, PIS/PASEP 108.21179.27-3, para o emprego de EN-
FERMEIRO, P60, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 40º Concurso Público Municipal 01/16.
Art. 2.º Gerenciar, coordenar e supervisionar a equipe de técnicos e auxiliares de 
enfermagem, avaliando os serviços prestados, além de desenvolver capacitações, 
educação continuada, treinamento e reciclagem. Efetuar consultas de enfermagem e 
elaborar a sistematização do atendimento de enfermagem; desenvolver os programas 
preconizados pelo SUS; contribuir com a equipe multidisciplinar visando a preven-
ção, tratamento e promoção à saúde da população; efetuar o controle de boletins de 
produtividade e do número de exames e consultas, avaliando a quantidade e qualida-
de de trabalho; participar de reuniões de caráter administrativo e técnico, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados e de treinamentos e capacitação colaborando 
com a Gestão de Saúde; participar de campanhas de vacinação e outras de interesse da 
saúde pública; fiscalizar, se nomeado Fiscal Sanitário através de Portaria, o comércio, 
a distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços relacionados à saúde e 
fiscalizados pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos 
pelo Ministério da Saúde; conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; 
orientar o munícipe quanto aos procedimentos legais em casos de cadastro e abertura 
de estabelecimentos; emitir notificações, penalidades e autos de infração, elaborando 
os respectivos processos; manter sempre o ambiente de trabalho organizado e em con-
dições adequadas de segurança; 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, retroagindo seus efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
.
.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.582, DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de FISIOTERAPEUTA”.

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 o servidor KAIO LUIZ CRUZ OLIVA, portador da Cédula de Identi-
dade RG n.º 25.637.371-1/SP, PIS/PASEP 131.24724.93-2, para o emprego de FISIO-
TERAPEUTA, P59, com carga horária de 30 h/s, sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 1º do Concurso Público Municipal 01/19.
Art. 2.º Competirá ao servidor avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e aci-
dentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de veri-
ficação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de 
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos ór-
gão afetados. Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, 
sequelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomelite, meningite, de traumatismos 
raqui-medulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia, para 
reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças; atender amputados, preparando 
o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e 
independente; ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos 
aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercí-
cios ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a 
expansão respiratória e a circulação sanguinea; fazer relaxamento, exercícios e jogos 
com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemática, 
para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; 
supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução de tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a ma-
nipulação de aparelhos mais simples; assessorar autoridades superiores em assuntos 
de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da polí-
tica de saúde; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
.
.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 9.583, DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego de FISIOTERAPEUTA”.

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 a servidora AMANDA GABRIELA CAVALHEIRO TSUNEDA, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 42.110.439-9/SP, PIS/PASEP 190.35420.84-8, 
para o emprego de FISIOTERAPEUTA, P59, com carga horária de 30 h/s, sob o regi-
me da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 2º do Concurso 
Público Municipal 01/19.
Art. 2.º Competirá ao servidor avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e aci-
dentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de veri-
ficação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de 
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos ór-
gão afetados. Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, 
sequelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomelite, meningite, de traumatismos 
raqui-medulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia, para 
reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças; atender amputados, preparando 
o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e 
independente; ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos 
aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercí-
cios ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a 
expansão respiratória e a circulação sanguinea; fazer relaxamento, exercícios e jogos 
com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemática, 
para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; 
supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução de tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a ma-
nipulação de aparelhos mais simples; assessorar autoridades superiores em assuntos 
de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da polí-
tica de saúde; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
.
.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.584, DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego de FISIOTERAPEUTA”.

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 a servidora BIANCA JORENTI EVANGELISTA, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 49.031.033-3/SP, PIS/PASEP 160.24084.36-7, para o 
emprego de FISIOTERAPEUTA, P59, com carga horária de 30 h/s, sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 3º do Concurso 
Público Municipal 01/19.
Art. 2.º Competirá ao servidor avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e aci-
dentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de veri-
ficação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de 
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos ór-
gão afetados. Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, 
sequelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomelite, meningite, de traumatismos 
raqui-medulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia, para 
reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças; atender amputados, preparando 
o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e 
independente; ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos 
aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercí-
cios ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a 
expansão respiratória e a circulação sanguinea; fazer relaxamento, exercícios e jogos 
com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemática, 
para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; 
supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução de tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a ma-
nipulação de aparelhos mais simples; assessorar autoridades superiores em assuntos 
de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da polí-
tica de saúde; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.585 DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA”.

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 1462/95 alt. pela Lei 1462/95 alterada pela 
Lei 2278/08;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora MICHELE ANDRADE DE OLIVEIRA BARBOSA, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 47.917.151-8/SP, PIS/PASEP 207.86281.07-8, 
para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, P35, com carga horária de 40 
h/s sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 01º 
Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Dirigir ambulância e demais veículos pertencentes à Central de Ambulân-
cias (urgências, emergências e transporte social), obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem 
nas macas. Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o 
estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos ve-
ículos quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar 
pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de 
emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; 
zelar pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os 
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a 
plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e 
orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização 
e o controle da Administração; recolher o veículo após a utilização, em local previa-
mente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; ter disponibi-
lidade para viagens fora do município de Nova Odessa em situações normais e de 
emergência; 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.586 DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA”.

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 1462/95 alt. pela Lei 1462/95 alterada pela 
Lei 2278/08;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor REGIS FERNANDO RIBEIRO DE MENDONÇA, por-
tador da Cédula de Identidade RG n.º 27.372.143.4/SP, PIS/PASEP 124.54657.54-8, 
para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, P35, com carga horária de 40 
h/s sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 02º 
Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Dirigir ambulância e demais veículos pertencentes à Central de Ambulân-
cias (urgências, emergências e transporte social), obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem 
nas macas. Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o 
estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos ve-
ículos quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar 
pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de 
emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; 
zelar pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os 
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a 
plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e 
orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização 
e o controle da Administração; recolher o veículo após a utilização, em local previa-
mente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; ter disponibi-
lidade para viagens fora do município de Nova Odessa em situações normais e de 
emergência; 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 
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Setor correspondente. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 13 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.587 DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA”.

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 1462/95 alt. pela Lei 1462/95 alterada pela 
Lei 2278/08;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor ALEXANDRE ALVES PORTO, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 22.533.190/MG, PIS/PASEP 122.85457.82-2, para o emprego de 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, P35, com carga horária de 40 h/s sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 04º Concurso Público 
Municipal 01/19.

Art. 2.º Dirigir ambulância e demais veículos pertencentes à Central de Ambulân-
cias (urgências, emergências e transporte social), obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem 
nas macas. Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o 
estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos ve-
ículos quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar 
pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de 
emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; 
zelar pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os 
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a 
plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e 
orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização 
e o controle da Administração; recolher o veículo após a utilização, em local previa-
mente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; ter disponibi-
lidade para viagens fora do município de Nova Odessa em situações normais e de 
emergência; 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 13 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.588 DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA”.

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 1462/95 alt. pela Lei 1462/95 alterada pela 
Lei 2278/08;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor ISRAEL PIRES DE PONTES, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 44.166.246-8/SP, PIS/PASEP 131.53545.86-2, para o emprego de 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, P35, com carga horária de 40 h/s sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 05º Concurso Público 
Municipal 01/19.

Art. 2.º Dirigir ambulância e demais veículos pertencentes à Central de Ambulân-
cias (urgências, emergências e transporte social), obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem 
nas macas. Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o 
estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos ve-
ículos quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar 
pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de 
emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; 
zelar pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os 
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a 
plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e 
orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização 
e o controle da Administração; recolher o veículo após a utilização, em local previa-
mente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; ter disponibi-
lidade para viagens fora do município de Nova Odessa em situações normais e de 
emergência; 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 13 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.589 DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA”.

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 1462/95 alt. pela Lei 1462/95 alterada pela 
Lei 2278/08;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor CARLOS GOMES DA SILVA, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 66.535.985-8/SP, PIS/PASEP 200.83644.04-5, para o emprego de 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, P35, com carga horária de 40 h/s sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 06º Concurso Público 
Municipal 01/19.

Art. 2.º Dirigir ambulância e demais veículos pertencentes à Central de Ambulân-
cias (urgências, emergências e transporte social), obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem 
nas macas. Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o 
estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos ve-
ículos quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar 
pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de 
emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; 
zelar pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os 
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a 
plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e 
orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização 
e o controle da Administração; recolher o veículo após a utilização, em local previa-
mente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; ter disponibi-
lidade para viagens fora do município de Nova Odessa em situações normais e de 
emergência; 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 13 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.590 DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidor para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA”.

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 1462/95 alt. pela Lei 1462/95 alterada pela 
Lei 2278/08;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor ILSON VEDOVELLI, portador da Cédula de Identidade 
RG n.º 14.861.163-1/SP, PIS/PASEP 120.56982.23-6, para o emprego de MOTORIS-
TA DE AMBULÂNCIA, P35, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 010º Concurso Público 
Municipal 01/19.

Art. 2.º Dirigir ambulância e demais veículos pertencentes à Central de Ambulân-
cias (urgências, emergências e transporte social), obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem 
nas macas. Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o 
estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos ve-
ículos quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar 
pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de 
emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; 
zelar pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os 
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a 
plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e 
orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização 
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e o controle da Administração; recolher o veículo após a utilização, em local previa-
mente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; ter disponibi-
lidade para viagens fora do município de Nova Odessa em situações normais e de 
emergência; 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 efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 13 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.591 DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego 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, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 3.252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora VALERIA GIMENES VARGAS, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 18.394.107-X/SP, PIS/PASEP 122.78905.49-1, para o emprego de 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, P52, com carga horária de 40 h/s, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 80º Concurso Público 
Municipal 01/16.
Art. 2.º Competirá ao servidor, integrar a equipe de saúde, executar atividades de 
assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro obstetra. Exercer ativi-
dades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento pré-hospitalar 
móvel; além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado 
a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional enfermei-
ro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional; comunicar ao enfermeiro os 
casos prováveis de infecção hospitalar e acidentes com pérfuro-cortante; assistir ao 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro e nos 
atendimentos de urgência dentro do âmbito de sua qualificação profissional; parti-
cipar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 
urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de vítimas; manter a 
assepsia dos equipamentos e materiais assim como da cabine posterior da ambulância; 
conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis 
na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; atender chamadas recebidas 
na central 192 e na linha fixa da Central de Ambulâncias, orientando e triando os 
casos de acordo com sua qualificação profissional; estabelecer contato radiofônico 
(ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; realizar 
o agendamento de transportes aos usuários de saúde que procurarem a Central de 
Ambulâncias para diversas modalidades; conhecer a estrutura de saúde local; proceder 
os gestos básicos de suporte à vida, proceder imobilizações e transporte de vítimas, 
realizar medidas reanimação cardiorespiratória básica; Identificar todos os tipos de 
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade; comparecer, atuando ética 
e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e 
dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do plantão deverá 
se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por 
mais de uma hora além da escala, o técnico de enfermagem poderá solicitar a subs-
tituição no local do atendimento; as eventuais trocas de plantão da escala de serviço 
deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, 
por ambas as partes, e entregue ao coordenador de enfermagem ou seu substituto, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; no caso de não haver troca oficial de plantão 
por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado 
originalmente; manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada 
e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso 
adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; 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, retroagindo seus efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.592 DE 13 DE MARÇO DE 2020.
“Nomeia servidora para o emprego 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, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 3.252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora LUCINEIA DE FATIMA PANGALDI, portadora da 

Cédula de Identidade RG n.º 27.181.498-6/SP, PIS/PASEP 112.34864.85-6, para o 
emprego de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, P52, com carga horária de 40 h/s, sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 81º Con-
curso Público Municipal 01/16.
Art. 2.º Competirá ao servidor, integrar a equipe de saúde, executar atividades de 
assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro obstetra. Exercer ativi-
dades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento pré-hospitalar 
móvel; além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado 
a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional enfermei-
ro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional; comunicar ao enfermeiro os 
casos prováveis de infecção hospitalar e acidentes com pérfuro-cortante; assistir ao 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro e nos 
atendimentos de urgência dentro do âmbito de sua qualificação profissional; parti-
cipar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 
urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de vítimas; manter a 
assepsia dos equipamentos e materiais assim como da cabine posterior da ambulância; 
conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis 
na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; atender chamadas recebidas 
na central 192 e na linha fixa da Central de Ambulâncias, orientando e triando os 
casos de acordo com sua qualificação profissional; estabelecer contato radiofônico 
(ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; realizar 
o agendamento de transportes aos usuários de saúde que procurarem a Central de 
Ambulâncias para diversas modalidades; conhecer a estrutura de saúde local; proceder 
os gestos básicos de suporte à vida, proceder imobilizações e transporte de vítimas, 
realizar medidas reanimação cardiorespiratória básica; Identificar todos os tipos de 
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade; comparecer, atuando ética 
e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e 
dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do plantão deverá 
se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por 
mais de uma hora além da escala, o técnico de enfermagem poderá solicitar a subs-
tituição no local do atendimento; as eventuais trocas de plantão da escala de serviço 
deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, 
por ambas as partes, e entregue ao coordenador de enfermagem ou seu substituto, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; no caso de não haver troca oficial de plantão 
por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado 
originalmente; manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada 
e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso 
adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; 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, retroagindo seus efeitos 
a partir de 12 de março de 2020. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 13 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 04/PE/2020. Processo Administrativo: 1526/2020.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de seguros dos ve-
ículos decorrente de prejuízos causados nos casos de colisão; abalroamento; capota-
gem; queda de precipícios e de pontes; queda acidental, sobre o veículo, de qualquer 
objeto ou substância que dele não faça parte integrante e não esteja nele afixado; grani-
zo; furacão; terremoto; submersão total ouparcial, socorro ou salvamento em situação 
decorrente de um dos riscos cobertos. Modalidade: Pregão Eletrônico Proponentes: 
04. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da 
seguinte empresa: o objeto deste pregão em favor da empresa Mapfre Seguros Gerais 
S/A. Data da homologação e adjudicação: 18/03/2020.

Nova odessa, 23 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 02/PP/2020. Processo Administrativo: 625/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para supressão de unidades arbóreas 
acima de 35 metros de altura e remoção dos detritos. Modalidade: Pregão Presencial. 
Proponentes: 02. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudica-
do em favor da seguinte empresa: o objeto deste pregão em favor da empresa PHYSIS 
JARDINAGEM LTDA. Data da homologação e adjudicação: 20/03/2020.

Nova odessa, 23 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE HABILITAÇÃO
Edital: 06/TP/2020.Processo: 1512/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção e implantação de 02 
quadras de tênis no Jardim Santa Rosa, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra Modalidade: Tomada de Preços. Proponentes: 01. Empresas Habilita-
das: Pemcel Projetos de Engenharia, Construção Civil, Engenharia e Locação Ltda 
EPP.

Nova odessa, 20 de março de 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Edital: 06/TP/2020. Processo: 1512/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção e implantação de 02 
quadras de tênis no Jardim Santa Rosa, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra. Modalidade: Tomada de Preços. Proponentes: 01. Empresas Classifi-
cadas: Pemcel Projetos de Engenharia, Construção Civil, Engenharia e Locação Ltda 
EPP no valor total de R$ 232.784,76.

Nova odessa, 20 de março de 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EXTRATO DE CONTRATO
Primeiro termo de Aditamento (quantitativo) Ao Contrato: 025/2019.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 1862/2019. Edi-
tal: 06/PP/2019. Contratada: SOS Vigilância Patrimonial S/S LTDA. Valor Global: 
R$ 344.700,00. Assinatura: 19/03/2020. Objeto: Prestação de serviços de vigilância 
e segurança patrimonial desarmada nos prédios públicos, conforme relação de locais. 
Modalidade: Pregão Presencial.

Nova odessa, 23 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração 

 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

RESOLUÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS Nº 01/2020.

"Autoriza os servidores públicos municipais lotados na Secretaria de As-
suntos Jurídicos a adotar o regime excepcional de teletrabalho".

ALESSANDRE PASSOS PIMENTEL, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, nos 
termos contido no art. 17, do Decreto nº. 4.175, de 19 de março de 2020.

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em de-
corrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que De-
clara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrên-
cia da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que "dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019";

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fe-
vereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o ofício GAB n. 03/2020, da 2ª Vara Judicial da Comarca de 
Nova Odessa/SP - Poder Judiciário do Estado de São Paulo, recomendando a proibi-
ção de eventos no Município de Nova Odessa como forma de combater a proliferação 
do novo coronavírus (COVID-19) e de preservar incólume a saúde da população;

CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa expedida em 19 de março de 
2020 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - Promotoria de Justiça de Nova 
Odessa, Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão 
local, preservar a Saúde Pública e garantir a eficiência das ações:

Resolve:

Art. 1º Fica determinado que, a partir de 24 de março de 2020, os servidores públicos 
municipais efetivos, comissionados e estagiários lotados na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos adotarão o regime excepcional do teletrabalho, conforme prevê o 
contido no parágrafo único, inciso I, do artigo 2º, do sobredito Decreto, pelo período 
de 30 (trinta) dias, prorrogáveis.

Art. 2º Os servidores utilizarão das comunicações através de grupo de whatsapp, e-
-mail e telefone, devendo comparecer na repartição em casos excepcionais, sob con-
vocação do Secretário da Pasta ou pelo Prefeito Municipal.

Art. 3º Ficam os servidores lotados na Secretaria de Assuntos Jurídicos autorizados a 
retiram autos judiciais ou administrativos ou documentos relativos a suas atividades 
profissionais.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 23 de março de 2020

ALESSANDRE PASSOS PIMENTEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REGULAÇÃO 
E CONTROLE SOCIAL PUBLICADO NO DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO NA EDIÇÃO DE 19/03/2020.

WAGNER FAUSTO MORAIS, na qualidade de Presidente do Conselho de Regula-
ção e Controle Social para apoio nas ações da Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 5° da Resolução ARES-PCJ N° 
01 de 21/11/2011, torna público a SUSPENSÃO por tempo indeterminado, da reunião 
do respectivo Conselho agendada para o dia 25/03/2020, referente revisão do reajuste 
tarifário anual dos serviços de água e esgoto e preços públicos no Município de Nova 
Odessa.

Nova odessa, 23 de março de 2020
WAGNER FAUSTO MORAIS

Presidente
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