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 GABINETE DO PREFEITO 
  GABINETE DO PREFEITO 

 P.M.N.O. 8001/2021 
Vistos.

  Trata-se de sindicância administrativa instaurada para apurar os fatos que levaram 
o pagamento por indenização em favor de Sibéria Posto de Serviços EIRELI, por ter 
fornecido combustível aos veículos da frota do Município de 30 de maio de 2021 
a 13 de junho de 2021, totalizando R$ 41.805,47 (quarenta e um mil, oitocentos e 
cinco reais e quarenta e sete centavos), de acordo com a Nota Fiscal nº 585, emitida 
em 14 junho de 2021.

  Instruído o feito, a Comissão nomeada pela Portaria nº 363/2021, de 13 de julho 
de 2021, opinou pela improcedência da Sindicância, em virtude da morte do antigo 
Secretário de Governo a época dos fatos e o fraco conjunto probatório colhido aos 
autos, o que torna difícil a elucidação dos fatos.  

  Assim, acolho o relatório de fl s. 205/210 e o despacho de fl s. 211, por seus próprios 
fundamentos jurídicos e  JULGO EXTINTO  o presente feito.  

  Decorrido o prazo sem oposição de recurso administrativo e nada mais sendo re-
querido, arquive-se com as cautelas de praxe, que poderá ser reaberto em razão de 
eventual apuração policial, nos termos da Lei nº 2913/2014, ante a comunicabilidade 
das esferas administrativa, civil e penal.  

  Publique-se na forma da Lei.

  Cumpra-se.
 Nova Odessa, 01 de agosto de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 P.M.N.O. 8945/2021 

Vistos.

  Trata-se de sindicância administrativa instaurada para apurar os fatos que levaram 
o pagamento por indenização em favor de Sibéria Posto de Serviços EIRELI, por ter 
fornecido combustível aos veículos da frota do Município de 29 de junho de 2021 
a 12 de julho de 2021, totalizando R$ 41.792,81 (quarenta e um mil, setecentos e 
noventa de dois reais e oitentas e um centavos), de acordo com a Nota Fiscal nº 608, 
emitida em 13 julho de 2021.

  Instruído o feito, a Comissão nomeada pela Portaria nº 423/2021, de 06 de agosto 
de 2021, opinou pela improcedência da Sindicância, em virtude da morte do antigo 
Secretário de Governo a época dos fatos e o fraco conjunto probatório colhido aos 
autos, o que torna difícil a elucidação dos fatos.  

  Assim, acolho o relatório de fl s. 245/250 e o despacho de fl s. 2511, por seus pró-
prios fundamentos jurídicos e  JULGO EXTINTO  o presente feito.  

  Decorrido o prazo sem oposição de recurso administrativo e nada mais sendo re-
querido, arquive-se com as cautelas de praxe, que poderá ser reaberto em razão de 
eventual apuração policial, nos termos da Lei nº 2913/2014, ante a comunicabilidade 
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das esferas administrativa, civil e penal.  

  Publique-se na forma da Lei.

  Cumpra-se.
 Nova Odessa, 01 de agosto de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 P.M.N.O. 9257/2021 

Vistos.

  Trata-se de sindicância administrativa instaurada para apurar os fatos que levaram o pa-
gamento por indenização em favor de Sibéria Posto de Serviços EIRELI, por ter fornecido 
combustível aos veículos da frota do Município de 29 de junho de 2021 a 12 de julho de 
2021, totalizando R$ 41.792,81 (quarenta e um mil, setecentos e noventa de dois reais e 
oitentas e um centavos), de acordo com a Nota Fiscal nº 608, emitida em 13 julho de 2021.

  Instruído o feito, a Comissão nomeada pela Portaria nº 427/2021, de 10 de agosto de 
2021, opinou pela improcedência da Sindicância, em virtude da morte do antigo Secretá-
rio de Governo a época dos fatos e o fraco conjunto probatório colhido aos autos, o que 
torna difícil a elucidação dos fatos.  

  Assim, acolho o relatório de fl s. 244/249 e o despacho de fl s. 250, por seus próprios 
fundamentos jurídicos e  JULGO EXTINTO  o presente feito.  

  Decorrido o prazo sem oposição de recurso administrativo e nada mais sendo requeri-
do, arquive-se com as cautelas de praxe, que poderá ser reaberto em razão de eventual 
apuração policial, nos termos da Lei nº 2913/2014, ante a comunicabilidade das esferas 
administrativa, civil e penal.  

  Publique-se na forma da Lei.

  Cumpra-se.
 Nova Odessa, 01 de agosto de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 P.M.N.O. 12641/2021 

Vistos.

  Trata-se de sindicância administrativa instaurada para apurar os fatos que levaram o pa-
gamento por indenização em favor de Sibéria Posto de Serviços EIRELI, por ter fornecido 
combustível aos veículos da frota do Município de 13 de julho de 2021 a 28 de julho de 
2021, totalizando R$ 54.515,70 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e seten-
ta centavos), de acordo com a Nota Fiscal nº 620, emitida em 29 julho de 2021.

  Instruído o feito, a Comissão nomeada pela Portaria nº 542/2021, de 18 de outubro de 
2021, opinou pela improcedência da Sindicância, em virtude da morte do antigo Secretá-
rio de Governo a época dos fatos e o fraco conjunto probatório colhido aos autos, o que 
torna difícil a elucidação dos fatos.  

  Assim, acolho o relatório de fl s. 237/242 e o despacho de fl s. 243, por seus próprios 
fundamentos jurídicos e  JULGO EXTINTO  o presente feito.  
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  Decorrido o prazo sem oposição de recurso administrativo e nada mais sendo re-
querido, arquive-se com as cautelas de praxe, que poderá ser reaberto em razão de 
eventual apuração policial, nos termos da Lei nº 2913/2014, ante a comunicabilidade 
das esferas administrativa, civil e penal.  

  Publique-se na forma da Lei.

  Cumpra-se.
 Nova Odessa, 01 de agosto de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 DIRETORIA DE SUPRIMENTOS 
   

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO  o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitações, no-
meada pelo Decreto nº 4514 de 18 de janeiro de 2022, na licitação  Tomada de Preços 
nº. 11/2022 , e  ADJUDICO  o objeto deste certame em favor da empresa  IMPUL-
CETTO SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI.

 Nova Odessa, 09 de agosto de 2022 
 VILSON RIBEIRO DO AMARAL 

 Secretário de Administração 
   

 AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA DE 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, por meio de sua Secretaria Municipal de Edu-
cação e Secretaria Municipal de Governo, requisitantes deste certame licitatório, 
torna público a REABERTURA da Sessão Pública de licitação Pregão Presencial nº 
23/2022, oriundo do Processo Administrativo nº 5064/2022, cujo objeto é o siste-
ma de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpe-
za, descartáveis e higiene pessoal. A reabertura da Sessão Pública será realizada na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP 13380-017, que ocorrerá no próximo dia 
16/08/2022, às 09 horas, a fi m de convocar todas as licitantes participantes do certame 
para comunica-los acerca das aprovações/reprovações das amostras apresentadas e 
prosseguimento junto aos demais classifi cados, respeitadas a ordem classifi catória do 
certame. Publique-se. 

 Nova Odessa, 10 de agosto de 2022 
 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 

 Secretário de Educação 
 ROBSON FONTES PAULO 

 Secretário de Governo 
   

 AVISO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 39/2022 

Município de Nova Odessa/SP, por sua Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
em tempo oportuno e no prazo legal, torna pública a 1ª RETIFICAÇÃO AO EDI-
TAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022, oriundo do Processo Administrativo 
n° 5712/2022, que objetiva a contratação de empresa especializada em locação de 
solução integrada para gestão do sistema de transporte e fiscalização do trânsito 
no município de Nova Odessa . A Retifi cação visa apenas e tão somente incluir no 
termo de referência a descrição completa dos equipamentos eletrônico de contro-
le de tráfego de veículos em locais restritos dotado de OCR/LAP , conforme já 
constou corretamente nos autos nos orçamentos e na proposta do edital - ANEXO II. 
Ato contínuo, tendo em vista que tal retifi cação pode afetar a formulação da proposta 
de preços dos potenciais licitantes interessados, fi cará a data de abertura da Sessão 
Pública para o dia 24/08/2022. As demais cláusulas do edital permanecem inaltera-
das. Nova Odessa/SP, em 10 de agosto de 2022. Carlos Eduardo Fanti, Secretário de 
Segurança Pública. 

 CARLOS EDUARDO FANTI 
 Secretário de Segurança Pública 

   

 AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO E 
REMARCAÇÃO COM NOVA DATA TOMADA DE 

PREÇOS N° 09/2022 

O Município de Nova Odessa, neste ato representada por seu Secretário Municipal de 
Educação, na qualidade de Titular da Pasta Requisitante e autoridade competente por 
defl agrar e bem assim futuramente homologar o certame requisitado, em tempo hábil, 
torna público a  SUSPENSÃO  da data de abertura da sessão pública da fase classifi -
catória do certame agendada para ocorrer no próximo dia  12/08/2022, às 14h00min , 
referente a Tomada de Preços n° 09/2022, cujo objeto consiste na contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de ampliação da EMEF Professora Al-
zira Ferreira Delegá, com fornecimento de materiais e mão de obra de execução, nos 
termos do edital e anexos. A suspensão se mostrou necessária, tendo em vista que na 
referida data o espaço físico da sala de reuniões onde ocorreria a sessão estará ocupada 
sendo utilizada para fi ns de realização de curso de capacitação dos servidores muni-
cipais à nova lei de licitações. Sendo assim, fi ca desde já remarcada a nova data de 
abertura da sessão pública da fase classifi catória para o  próximo dia 16/08/2022, às 
15h00 , que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, 
sito à Avenida João Pessoa, n° 777, Centro, CEP: 13.380-017. Publique-se.

 Nova Odessa, 10 de agosto de 2022 
 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 

 Secretário de Educação 
   

 D E C I S Ã O 
PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2022 

Vieram os presentes autos a este Titular da Pasta Requisitante do certame licitatório 
Pregão Presencial n° 32/2022, para análise e julgamento do Recurso Administrativo 

interposto às fl s. 587/594 pela licitante  PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA - 
EPP,  ora Recorrente, bem como das Contrarrazões apresentadas às fl s. 901/912 pela 
licitante  MATHEUS DUARTE VIEL - ME,  ora Recorrida. Em apertada síntese, 
insurge a Recorrente, 2ª classifi cada ao Lote 07 do certame, em face da habilitação 
da Recorrida, 1ª classifi cada ao Lote 07 do certame, alegando que esta última não 
comprovou o disposto nos  subitens "9.1.5 f.1"  e  "9.1.5 f.4"  do edital.  

  Em sede de Contrarrazões, a Recorrida se defende informando que, ao contrário do 
que alega a Recorrente, a mesma comprovou o disposto no "subitem 9.1.5 f.4" do 
edital, conforme documentação juntada às fl s. 555/573 dos autos, após a 1ª Sessão 
Pública ocorrida no dia 19/07/2022, conforme Ata da Sessão às fl s. 534/542 dos 
autos. Contudo, em suas Contrarrazões, a Recorrida não prestou qualquer esclareci-
mento em relação ao disposto no  subitem "9.1.5 f.1  do edital, tampouco se defendeu 
quanto à alegação de não comprovação, permanecendo silente e inerte apenas quanto 
à este subitem do edital.

  É a síntese do necessário. À apreciação das razões recursais.

  Preliminarmente, quanto ao juízo de admissibilidade recursal, tanto o Recurso Ad-
ministrativo interposto pela licitante Recorrente, assim como as Contrarrazões inter-
posta pela licitante Recorrida foram todos apresentados tempestivamente,  devendo 
serem conhecidos . Contudo, no mérito, o Recurso Administrativo da Recorrente 
merece provimento , pelas seguintes razões

  Isto porque, quanto à primeira insurgência da Recorrente, qual seja, a não compro-
vação pela Recorrida do disposto no  subitem 9.1.5 f.4  do edital, a mesma não proce-
de, visto que a Recorrida bem esclareceu em suas Contrarrazões os reais motivos das 
questões afetas às suas licenças e permissões junto à Vigilância Sanitária, inclusive, 
comprovou através da documentação juntada às fl s. 555/573 dos autos, enviada logo 
após a 1ª Sessão Pública ocorrida no dia 19/07/2022, conforme Ata da Sessão às fl s. 
534/542 dos autos.

  Todavia, já quanto ao disposto no  subitem "9.1.5 f.1",  após a Ata da 2ª Sessão 
Pública juntada às fl s. 575/583 ocorrida no último dia 28/07/2022, a Pregoeira do 
certame, expressamente fez constar em Ata a seguinte obrigação:  "Os licitantes con-
siderados habilitados saem desde já cientifi cados da necessidade do cumprimento 
da Declaração do Anexo X, item 9.1.5, alíneas "f.1 a f.5" do Edital, no prazo de até 
07 (sete dias) desta sessão". (sic).

  Decorrido referido prazo supra, a Recorrida não enviou qualquer documentação 
comprobatória referente a este  subitem "9.1.5 f.1"  do edital , apenas fi rmou Declara-
ção às fl s. 566 dos autos de que atenderia. E mais, em suas Contrarrazões, a mesma 
de nada se defendeu quanto à este subitem, permanecendo silente e inerte,  razão pela 
qual não resta outra alternativa senão INABILITAR a Recorrida, por ausência 
de efetiva comprovação tempestiva quanto às NR-6, NR-7, NR-9, NR-10, NR-11, 
NR-23 e NR-35 , por ser medida de rigor que se impõe por lei.

  Ante o exposto, com base nos elementos acostados aos autos, na legislação aplicável 
ao caso, é o presente para, na qualidade de Titular da Pasta Requisitante e autoridade 
superior competente por defl agrar e encerrar o certame requisitado, nos termos de 
que me autoriza o artigo 4°, XXI da Lei Federal n° 10.520/2022 c/c artigo 109, § 4° 
da Lei Federal n° 8.666/1993 e  cláusulas 11.4 e 11.5  do edital,  CONHECER  o Re-
curso Administrativo interposto às fl s. 587/594 pela Recorrente  PILAR ECOTEC 
AMBIENTAL LTDA - EPP,  bem como às Contrarrazões interposta às fl s. 901/912 
pela Recorrida  MATHEUS DUARTE VIEL - ME,  posto que tempestivos, e, no 
mérito,  DAR PROVIMENTO ao Recurso da Recorrente, a fim de considerar 
INABILITADA ao Lote 07 a Recorrida por ausência de comprovação quanto ao 
disposto no subitem "9.1.5 f.1" do edital do Pregão Presencial n° 32/2022,  por ser 
medida de rigor que se impõe por lei.

  Ato contínuo, fi ca desde já remarcada  nova Sessão Pública de licitação agendada 
para o próximo dia 15/08/2022, às 09h00 , na Sala de Reuniões do Paço Municipal 
da Prefeitura, para prosseguimento dos atos processuais quanto à  abertura dos do-
cumentos de habilitação da Recorrente 2ª Classificada do Lote 07 , respeitada a 
ordem classifi catória. Publique-se.

 Nova Odessa, 10 de agosto de 2022 
 THIAGO GENTIL 

 Secretário de Esportes, Cultura e Lazer 

 SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS E 
PLANEJAMENTO URBANO 

   
 EDITAL DE CHAMAMENTO À POPULAÇÃO 

PARA PARTICIPAR DE OFICINAS TEMÁTICAS 
REFERENTES À REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 

NOVA ODESSA 

A  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA , por meio da Secreta-
ria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, atendendo ao artigo nº 
182 da Constituição Federal, os dispositivos da Lei Federal nº 10.257/2001, Lei nº 
13.089/2015, os artigos 15, 43, 78, 152, 153, 156 e 158 da Lei Orgânica Municipal, 
CHAMA  a população novaodessense a participar das  OFICINAS TEMÁTICAS 
para elaboração de propostas para o Plano Diretor Sustentável de Nova Odessa , 
conforme solicitação apresentada pelo Munícipe Arquiteto Senhor Heliton Escor-
peli, no expediente administrativo sob número 9739/2022, conforme eixos, datas e 
horários a seguir:

  Data: 15/08/2022
  Horário: das 17:00h às 18:00h
  Eixos temáticos: Desenvolvimento Urbano e Econômico, Uso do Solo, Mobilidade 
Urbana e Habitação.

  Data: 15/08/2022
  Horário: das 18:15h às 19:15h
  Eixos temáticos: Saneamento básico
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  Data: 16/08/2022
  Horário: das 17:00h às 18:00h
  Eixos temáticos: Esportes, Lazer, Cultura, Educação e Saúde

  Data: 16/08/2022
  Horário: das 18:15h às 19:15h
  Eixos temáticos: Ação social

  Data: 18/08/2022
  Horário: das 17:00h às 18:00h
  Eixos temáticos: Serviços públicos, Segurança e Defesa Civil

  Data: 18/08/2022
  Horário: das 18:15h às 19:15h
  Eixos temáticos: Políticas ambientais e Recursos Hídricos

  TODAS AS OFICINAS ACONTECERÃO NO AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICI-
PAL, SITUADO À AVENIDA JOÃO PESSOA, Nº 777, CENTRO, NOVA ODES-
SA-SP.  

 Nova Odessa, 09 de agosto de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL

 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
   

 DECRETO Nº 4.523 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras 

providências". 
CLAUDIO 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  os artigos 42 e 43, § 1º, Inc. I, II, III e IV, §§ 2º, 
3º e 4º da Lei Federal nº 4.320 de 1.964, que dispõem sobre a abertura de créditos 
suplementares.

CONSIDERANDO  o artigo 4º, Inc. II da Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 
3.479 de 10 de dezembro de 2021.

Decreta:
Art. 1º.  Fica aberto no Orçamento vigente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
no Plano Plurianual, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 
4.172.400,00 (Quatro Milhões, Cento e Setenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais) 
distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação:

Art. 2º.   O crédito aberto na forma do Art.1º será coberto com recursos provenientes 
de:

Anulação:

Art. 3º.   O crédito aberto na forma do Art. 1º será coberto com recursos provenientes 
de:

Superávit Financeiro:
 Recurso Estadual - Em. Parl. Saúde R$5.000,00
 Recurso Estadual - PAB Estadual Custeio R$    259.900,00
 Recurso Estadual - Castração de Animais R$    200.000,00

Total de Superávit Financeiro R$    464.900,00

Excesso de Arrecadação:
 Recurso Estadual - PAB - Saúde R$   466.000,00

Total de Superávit Financeiro R$   466.000,00

Art. 4º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 10 de fevereiro de 2022.

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL  

 SECRETARIA DE SAÚDE 
   

 ATOS DA VIGILÂNCIA EM ZOONOSES 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - Serviço Municipal de Vigilância em Zoonoses, comunica os des-
pachos:

NOTIFICAÇÃO
 A Diretoria de Vigilância em Saúde de Nova Odessa, torna pública a Notifi cação:
 Lidélcia Meirelles - CPF 091.802.688-11, situada a Rua Augusto Peterlevitz no. 229 - 
Jd. Bela Vista - Nova Odessa/SP. A medida administrativa foi aplicada em 22/07/2022, 
pela Vigilância em Zoonoses Municipal, por meio de notifi cação, contrariando as Leis 
Municipais no. 2947/15, artigo 1º. Inciso 1 e no. 1606/98 artigo 1º. e 2º. A partir desta 
publicação a notifi cada tem o prazo de 10 dias para regularizar a situação, sob pena 
de multa.

 Nova Odessa, 10 de agosto de 2022 
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
   

 DECRETO Nº 4.596 DE 29 DE JULHO DE 2022 
 Regulamenta a Lei Municipal nº 3.549 de 30 de junho de 2022. 

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.  

D E C R E T A: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.1º  Este Decreto regulamenta a Lei Municipal nº 3.549 de 30 de junho de 2022 que 
dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, controle da sonorização, nociva ou 
perigosa em áreas públicas no âmbito do Município de Nova Odessa.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO 

Art. 2º  Fica a Guarda Civil Municipal do município de Nova Odessa responsável 
pela fi scalização e autuação pelo descumprimento da Lei Municipal nº 3.549 de 30 
de junho de 2022.  

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

Art. 3º  Para aplicação das penalidades elencadas no Art. 11 da Lei Municipal nº 3.549 
de 30 de junho de 2022 será instaurado processo administrativo, em que será observa-
do o procedimento exposto nos artigos seguintes.  

Art. 4º  Constatada a infração, pela Guarda Civil Municipal no desempenho da fi sca-
lização, esta lavrará o respectivo Auto de Constatação e Imposição de Penalidade, do 
qual de pronto será dado ciência ao infrator e na falta ou recusa deste, será colhida 
a assinatura de duas testemunhas que serão devidamente qualifi cadas no respectivo 
auto, entregando ao infrator cópia do respectivo documento lavrado.

Art. 5º  Até o terceiro dia útil após o ato fi scalizatório, o Comandante da Guarda Civil 
Municipal ou Secretário de Segurança protocolará o Auto de Constatação e Imposi-
ção de Penalidade juntamente com eventuais documentos comprobatórios da infração 
constatada, autuando-se em processo administrativo, o qual será encaminhado à Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos.  
Parágrafo Único.  Deverá ser acostado no mesmo auto administrativo os eventuais 
atos de defesa administrativa e ao fi nal o relatório com a aplicação da penalidade de 
multa e/ou as penas acessórias.

Art. 6º  O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao recebimento do auto de infração e imposição de multa, da respectiva 
notifi cação lhe encaminhada via postal com aviso de recebimento ou publicação de 
edital no diário ofi cial do município, para que este, querendo, possa apresentar sua 
defesa.
§ 1º  Nos casos em que a ciência ao agente infrator for dada durante o ato fi scalizatório, 
este se dará por cientifi cado, passando desde então, a contar o prazo que trata o caput 
deste artigo a partir do primeiro dia útil subsequente.
§ 2º  Caso o infrator não seja encontrado para ser notifi cado, a administração municipal 
publicará no Diário Ofi cial do Município, o ato fi scalizatório realizado, suas provi-
dências e o prazo para eventual defesa administrativa que será o mesmo constante no 
caput deste artigo.
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Art. 7º  Apresentada ou não a defesa pelo autuado ou por procurador por este consti-
tuído, a Secretaria de Assuntos Jurídicos se manifestará e opinará pela procedência ou 
improcedência do respectivo Auto de Constatação e Imposição de Penalidade, com a 
consequente medida a ser aplicada.
Parágrafo Único.  Sendo necessário, a Secretaria de Assuntos Jurídicos encaminhará 
o processo administrativo para Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 
para o complemento de informações necessárias no que se refere ao imóvel.  

Art. 8º  Após a manifestação que trata o Art. 7º, o processo será encaminhado para de-
cisão da autoridade competente que será exercida pelo Chefe de Gabinete do Prefeito.
Parágrafo Único . Desta decisão, será cientifi cada o infrator mediante correspondên-
cia com aviso de recebimento. Sendo que no caso em que não seja constatado a con-
fi rmação de recebimento, a intimação ocorrerá por Edital com a publicação no Diário 
Ofi cial do Município.   

Art. 9º  O prazo para eventual Recurso Administrativo da decisão emitida pela Chefi a 
de Gabinete será de 10 (dez) dias corridos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao 
recebimento da carta ou publicação em Diário Ofi cial.  
§1º  O recurso será conhecido caso não tenha transcorrido o prazo de que trata o caput 
do artigo e será considerado procedente ou improcedente, após parecer da Procurado-
ria Jurídica do Município.  
§2º  O recurso será apreciado por uma junta composta pelos Secretários Municipais 
das Secretarias de Obras, Projeto e Planejamento Urbano, Secretaria de Meio Am-
biente, Parques e Jardins, Agricultura e Recursos Hídricos e de Secretaria de Assuntos 
Jurídicos.
§3º  Caso não seja possível aferir o recebimento da Decisão pela via postal, será feita a 
publicação no Diário Ofi cial do Município de forma resumida e de maneira a preservar 
a identidade do infrator, com a respectiva penalidade imposta.  

Art. 10  Caso a penalidade aplicada seja a de multa, está será emitida pela Setor de 
Tributação e encaminhada mediante via postal com aviso de recebimento ao infrator, 
para que este efetue o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único.  Em caso de não adimplemento da penalidade de multa, esta sofrerá 
os mesmos acréscimos legais aplicados aos tributos e será lançado em Dívida Ativa 
para posterior ação executória.

CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS COERCITIVAS DIRETAS 

Art. 11  Em caso de não cumprimento da notifi cação para cessar barulho ou ruído 
excessivo, poderá ser apreendido o objeto ou qualquer outro bem móvel que no mo-
mento da fi scalização era a fonte emissora do som ou ruído e que estava em desacordo 
com esta lei.   

§1º  Os objetos apreendidos que fi carão sob a custódia da Guarda Civil Municipal, 
somente serão restituídos, após o pagamento das custas devidas pela remoção e guarda 
do objeto ou bem apreendido, que serão computadas nos valores estabelecidos pelo 
Art. 18 da Lei n º 3.549 de 30 de junho de 2022.  

§2º  Será lavrado pela Guarda Municipal Civil Auto de apreensão descrevendo o (s) 
bem (ens.) ou objeto (s) apreendidos.  

Art. 12  Sendo necessário para reestabelecer a ordem pública, poderá a Guarda Civil 
Municipal, desde que devidamente justifi cado, determinar a cessação das atividades 
no local, lavrando o respectivo auto de infração e constatação que deverá instruir o 
processo administrativo de aplicação de penalidade.  

CAPÍTULO V 
DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 14  Revogam -se as disposições em contrário.  
 Nova Odessa, 29 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 DECRETO Nº 4.595, DE 28 DE JULHO DE 2022. 
 "Altera membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Nova Odessa, para biênio 2022/2024." 
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  a necessidade de alterar membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Odessa, para biênio 2022/2024.

DECRETA:

Art. 1º  Altera os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Nova Odessa do Decreto 4.576, de 10 de Junho de 2022.

  [...]

  II - Representantes da Sociedade Civil:
  [...]
  c) Titular: Andréia Favarin Riqueti
  Suplente: Maria Tereza Casazza

  [...]

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando às disposi-
ções em contrário.

 Nova Odessa, 28 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.559 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. 

 Revoga a Lei Municipal nº 2.528, de 02 de setembro de 2011. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER , Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica revogada, em sua integralidade, a Lei Municipal nº 2.528 de 02 de se-
tembro de 2011, que denomina como Estradas Vasconcelos o caminho municipal que 
se inicia no loteamento Chácaras Reunidas Anhanguera e liga a rodovia Anhanguera 
à fazenda Fortaleza.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Odessa, 03 de agosto de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 

 CODEN 
  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA 

 AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Elsio Álvaro Boccaletto,  Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de 
Nova Odessa, torna público que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 0008/2022 
que será realizado no dia 23/08/2022 através do Licitações-e, https://www.licitacoes-
-e.com.br/aop/index.jsp, e tem por objeto a contratação de empresa visando a aqui-
sição de 400.000 Kg. de Policloreto de Alumínio, sendo a entrega parcelada durante 
o período de 12 (doze) meses. Informações poderão ser obtidas através do telefone 
(19) 3476.8500 - Ramal 8512. O edital estará disponível para download no site do 
Licitações-e, https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp e no site da CODEN, no 
seguinte link de acesso: http://www.coden.com.br, através do novo Portal da Trans-
parência.
  Nº DA LICITAÇÃO NO PORTAL LICITAÇÕES-E: 955204
  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 11/08/2022 às 08h00min.
  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/08/2022, às 08h00min.
  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/08/2022, às 09h00min

Nova Odessa, 09 de agosto de 2022 
 ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO 

 Diretor Presidente 
   

 EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO Nº  0712/2022.  CONTRATANTE:  Companhia de Desenvolvimento 
de Nova Odessa.  CONTRATO Nº.  0017/2022.  CONTRATADA:  VEC Engenharia, 
Arquitetura e Gestão Ltda EPP.  VALOR:  R$ 89.800,00.  VIGÊNCIA:  04 meses. 
ASSINATURA:  01/08/2022.  OBJETO: Contratação de empresa visando a pres-
tação de serviços técnicos especializados de engenharia, para desenvolvimento de 
projetos para implantação de barramentos e travessia viária no município de Nova 
Odessa, conforme as especifi cações do termo de referência.  MODALIDADE:  Dis-
pensa de Licitação.

 Nova Odessa, 09 de agosto de 2022 
 ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO 

 Diretor Presidente 
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