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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA NO 140/2021
Altera função gratificada de servidor efetivo

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, através do art. 78, inciso II;
R E S O L V E

Art. 1º Alterar a função gratificada da servidora LUCELIA HELENA ROMÃO, 
matrícula funcional nº 3439, da função de SUPERVISOR para a função de CHE-
FE DE SEÇÃO, lotada na Secretaria de Finanças.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2021

MARCO ANTÔNIO BARIAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 141/2021
Concede função gratificada a servidor efetivo

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, através do art. 78, inciso II;
R E S O L V E

Art. 1o Conceder, no dia 05 de fevereiro de 2021, a senhora ROSANA DE FATI-
MA PIEROZZI DE MORAES, matrícula funcional nº 22625, a função gratifica-
da de SUPERVISOR, lotada na Secretaria de Finanças.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2021

MARCO ANTÔNIO BARIAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 142/2021
Concede função gratificada a servidor efetivo

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, através do art. 78, inciso II;
R E S O L V E

Art. 1o Conceder, no dia 05 de fevereiro de 2021, ao senhor JOSE AIRTON 
GIANELLA, matrícula funcional nº 22522, a função gratificada de CHEFE DE 

SEÇÃO, lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 05 de fevereiro de 2021

MARCO ANTÔNIO BARIAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO Nº 10.614/2020, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de licença prê-
mio feito pelo(a) servidor(a) JOSIANE ROSALINA MONTEIRO VENÂNCIO, ma-
trícula 4119 que entrará em descanso por 60 (sessenta) dias em 01 de março a 29 de 
abril de 2021, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 09 de fevereiro de 2021
DIRETORIA RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO Nº 3.528/2020, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de licença prê-
mio feito pelo(a) servidor(a) DAMIANA SILVA DE MOURA, matrícula 4644 que en-
trará em descanso por 30 (trinta) dias em 22 de março a 20 de abril de 2021, restando 
30 (trinta) dias para época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 09 de fevereiro de 2021
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO Nº 3.149/2020, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de licença prê-
mio feito pelo(a) servidor(a) HELENA FATIMA DE OLIVEIRA, matrícula 5266 que 
entrará em descanso por 60 (sessenta) dias em 04 de março a 02 de maio de 2021, 
obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor

Nova odessa, 09 de fevereiro de 2021
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO Nº 3.030/2020, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de licença prê-
mio feito pelo(a) servidor(a) SAMOEL CAZONATO ROCHA, matrícula 3208 que 
entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 05 de abril a 04 de maio de 2021 e 30 
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(trinta) dias para época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.
Nova odessa, 09 de fevereiro de 2021

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO Nº 2.980/2020, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de licença prêmio 
feito pelo(a) servidor(a) KELLY CRISTINA PEDRO BALDASSIM, matrícula 4556 
que entrará em descanso por 60 (sessenta) dias em 05 de julho a 02 de setembro de 
2021, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 09 de fevereiro de 2021
DIRETORIA RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

DECRETO Nº 4.358, DE 18 DE JANEIRO DE 2021
"Dispõe sobre a suspensão da aprovação de novos empreendimentos imo-
biliários no Município de Nova Odessa, revoga decretos de aprovação de 

loteamentos urbanos, e dá outras providências"

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 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, que a revisão do Plano Diretor, está em andamento no legislativo 
municipal, através do Projeto de Lei Complementar nº 02/2020, que Institui o Plano 
Diretor Participativo e o Sistema de Planejamento Integrado e Gestão Participativa do 
Município de Nova Odessa;

CONSIDERANDO, a informação da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento, 
quanto à necessidade de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, com a 
finalidade de viabilizar os respectivos sistemas de água e esgoto do município;

CONSIDERANDO, que a revisão do Plano Diretor a cada 10 (dez) anos, constitui 
determinação legal, nos termos do § 3º do Artigo 40. da Lei Federal 10.257 de 10 de 
julho de 2001;

CONSIDERANDO, que nos termos do Artigo 159. da Lei Orgânica do Município de 
Nova Odessa, a execução da política urbana está condicionada às funções sociais da 
cidade, compreendidas como direito de acesso de todo cidadão à moradia, transporte 
público, saneamento, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação, educação, saú-
de, lazer e segurança, assim como a preservação do patrimônio ambiental e cultural;

CONSIDERANDO, que a aprovação de novos empreendimentos imobiliários deman-
da cautela do Poder Executivo, tendo em vista a indeterminação do texto a ser aprovado 
pelo Poder Legislativo na revisão do Plano Diretor;

CONSIDERANDO, o grande número de empreendimentos habitacionais, em que se 
compreendem loteamentos e condomínios, aprovados no ano de 2020, implantados e 
também em implementação, que perfazem respectivamente: 6.092 unidades, com área 
total de 1.767.668,68 m², com estimativa de 24.368 habitantes e 3.295 unidades, com 
área total de 1.628.536,92 m², com estimativa 13.180 habitantes; além de novas soli-
citações de análise de viabilidade de empreendimentos que perfazem 1.801 unidades, 
com área total de 1.326.018,54 m², em que se estima cerca de 7.204 habitantes;

CONSIDERANDO, os impactos destas implantações elencadas acima que represen-
tam 4.722.224,14 m² do território municipal, em que implicarão em expressiva expan-
são urbana, com futura ocupação de uma população de cerca de 44.752 novos habitan-
tes, com consequência que atingirá a estrutura da cidade, onde irão emergir problemas 
nas áreas: da saúde, educação, saneamento básico, mobilidade urbana, segurança, áreas 
verdes, coleta e destinação de lixo, emprego, lazer, cultura e similares e principalmente 
no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

CONSIDERANDO, ainda, a prerrogativa da autotutela conferida ao Poder Executivo, 
relativo a revogação e anulação dos atos administrativos, quando estes se apresentarem, 
respectivamente, ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade administrativa, 
nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal.

DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensas a tramitação e aprovação de todos os processos de aprovação 
de loteamentos por 120 (cento e vinte) dias, prazo este necessário à consolidação das 
regras relativas as orientações na revisão do Plano Diretor, que tenham por objeto a 
emissão de certidão de diretrizes e aprovação de projetos de:

 Loteamentos residenciais de qualquer tamanho;

 Condomínios residenciais;

 Empreendimentos horizontais e verticais de cunho residencial e misto;

 Empreendimentos habitacionais a serem implantados em lotes oriundos de loteamento 
devidamente aprovado.

  §1º Não se enquadram nas disposições do artigo anterior:

 Os empreendimentos industriais, comerciais e de serviços;

 Empreendimentos habitacionais a serem implantados em lotes oriundos de loteamento 
devidamente aprovado, implantado e provido de infraestrutura.

  §2º Compreendem-se serem empreendimentos habitacionais para os efeitos do inciso 
IV do caput e do inciso II do §1º, os condomínios verticais e edifício de apartamentos.

  §3º Este Decreto também não prejudicará a análise dos pedidos de viabilidade de 
empreendimentos formulados antes da publicação deste Decreto, os quais serão anali-
sados, considerando-se o término do processo de aprovação.

Art. 2º Fica determinado que a Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento, promo-
verá a revisão dos atos praticados relativos a aprovação de loteamentos urbanos nos 
últimos 3 (três) anos, contados a partir de 31 de dezembro de 2020.

  Parágrafo único. Na revisão a que se refere o caput, a Secretaria de Obras Projetos e 
Planejamento, verificará o integral cumprimento das obras de contrapartida oferecidas 
pelos empreendedores ao Município.

Art. 3º Ficam revogados integralmente o Decreto Municipal nº 4.343, de 22 de de-
zembro de 2020 e o Decreto Municipal nº 4.342, de 22 de dezembro de 2020.

Art. 4º Competirá à Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento de Nova 
Odessa cumprir e fazer cumprir as disposições emergentes deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Nova odessa, 18 de janeiro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL

Vacinação contra
COVID-19

GRUPOS
Profissionais da Saúde

Idosos 80 anos ou mais

Idosos 70 a 79 anos

Idosos 65 a 69 anos

Idosos 60 a 64 anos
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A partir de 08/02
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DE SAÚDE

Tenha em mãos:
•Documento oficial com foto (RG, CNH, Identidade Profissional)

•Comprovante de residência (atualizado em Nova Odessa)
•Cartão do SUS


