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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

 DIRETORIA DE SUPRIMENTOS 
   

 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
LICITATÓRIA 

De acordo com os elementos e despachos constantes do  Processo Administrativo n° 
8342/2022,  e no parecer jurídico favorável às fl s. 175/184 dos autos advindo da Procu-
radoria Jurídica Municipal, entendendo pela possibilidade jurídica da contratação direta, 
por Inexigibilidade Licitatória, em razão da inviabilidade de competição, sobretudo por 
possuir a Empresa a ser contratada a certifi cação ISSO 27701 - Sistema de Gestão de 
Privacidade da Informação com base na LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 
Federal n° 13.709/2018), vez que a presente contratação visa o acesso a dados para fi ns 
de controle da realização de descontos na folha de pagamento, fi cou demonstrado ser 
INEXIGÍVEL a licitação,  com fulcro no artigo 25,  caput , da Lei Federal n° 8.666/1993 
e posteriores alterações, c/c artigos 579 a 585 do Código Civil Brasileiro, com vistas à 
contratar a Empresa  CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - LTDA,  inscrita no 
CNPJ n° 18.084.191/0001-82, através do regime de comodato, de forma gratuita e sem 
quaisquer ônus fi nanceiro à Municipalidade, visando o licenciamento de uso do sistema 
de computador de propriedade da Empresa Comodante, a fi m de possibilitar o controle 
efetivo da realização de descontos em folha de pagamento dos servidores ativos, inati-
vos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, nos termos das especifi -
cações constantes do instrumento contratual a ser fi rmado. Publique-se.

 Nova odessa, 14 de julho de 2022 
 VILSON RIBEIRO DO AMARAL 

 Secretário de Administração 
   

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 
(QUANTITATIVO) AO CONTRATO N. 060/2021 

QUINTO TERMO DE ADITAMENTO (QUANTITATIVO) AO CONTRATO N. 
060/2021.CONTRATANTE :  Município de Nova Odessa.  Processo Administrativo : 
8587/2021.  Modalidade  - Pregão Eletrônico 34/2021,  CONTRATADA : Gente Se-
guradora S/A.  Valor:  R$ 1.090,06  Assinatura : 11/07/2022.  Objeto : Contratação de 
empresa especializada seguradora para cobertura de seguro dos veículos da frota muni-
cipal da Administração Direta, os termos das especifi cações constantes do instrumento 
convocatório e anexos

 ROBSON FONTES PAULO 
 Secretário de Governo 

   

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 
(RETIFICAÇÃO DE CONTRATO)  AO CONTRATO N. 

066/2022 

TERMO DE ADITAMENTO (RETIFICAÇÃO DE CONTRATO) AO CONTRA-
TO N. 066/2021.CONTRATANTE :  Município de Nova Odessa.  Processo Admi-
nistrativo : 3568/2022.  Modalidade  - Tomada de Preço 07/2022,  CONTRATADA : 
Mariah Limpeza e Serviços Ltda.  Assinatura : 13/07/2022.  Objeto : Contratação de 
empresa especializada para implantação de 02 (duas) quadras de tênis no Jardim Santa 
Rosa, no Município de Nova Odessa, com fornecimento de material e mão de obra de 
execução, nos termos das especifi cações constantes dos Memoriais Descritivos, Plani-
lhas de Composição de Custos Unitários, Cronogramas Físico-Financeiros e Projetos 

OFICIAL
M U N I C Í P I O  D E  N O V A  O D E S S A
DIaRIO

anexos.  Retificação: Fica retificado a cláusula VI - do valor do contrato, constan-
tes do contrato n. 66/2022, por mero erro formal de digitação quando da forma-
lização do instrumento contratual, para ora fazer constar ambas as tabelas que 
compõem o valor global do contrato, conforme consta nos autos do processo as 
páginas 510 à 532.

 THIAGO GENTIL 
 Secretário de Esportes, Cultura e Lazer 

   

 EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n. 71/2022,Locatária :  Município de Nova Odessa.  Processo Administra-
tivo : 4743/2022.  Modalidade  Dispensa Art. 24, Inciso X da Lei federal n. 8666/93, 
Locador : Aveme Gestão de Participações Societárias Ltda.  Valor:  R$ 8.000,00  As-
sinatura : 22/06/2022.  Objeto : Locação de imóvel comercial a Rua Rio Branco, 54 
- Centro - Nova Odessa

 ROBSON FONTES PAULO 
 Secretário de Governo 

   

 OITAVO TERMO DE ADITAMENTO (PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO) AO CONTRATO N. 120/2014 

OITAVO TERMO DE ADITAMENTO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO 
CONTRATO N. 120/2014,Locatária :  Município de Nova Odessa.  Processo Ad-
ministrativo : 13010/2013.  Modalidade  Dispensa Art. 24, Inciso X da Lei federal 
n. 8666/93,  Locador : Imobiliária Jeanete Ltda.  Valor:  R$ 5.426,73  Assinatura : 
06/07/2022.  Objeto : Locação de imóvel comercial a Rua Aristeu Valente, 489 - Cen-
tro - Nova Odessa

 PRISCILA MARESTONI PETERLEVITZ 
 Diretora de Gestão Social e Cidadania 

   

 AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL 35/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital de licita-
ção Pregão Presencial n° 35/2022, oriundo do Processo Administrativo n° 8942/2022, 
que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situa-
da a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-
-se a  sessão no dia 27 de julho de 2022, às 09h00 e tem por objeto a  CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA HOSPITALAR, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS 
CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS MÉ-
DICO-HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS NA RELAÇÃO 
DE ENDEREÇOS .O edital estará disponível para download no site da prefeitura no 
seguinte link de acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

 Nova Odessa, 15 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 AVISO DE REABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 
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O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a REABERTURA do edital de 
Pregão Eletrônico nº. 15/PE/2022, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.
bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto a  PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM LOCAÇÃO 
DE ENXOVAL EM IDEAIS CONDIÇÕES DE USO, NOS PADRÕES DETERMI-
NADOS PELO CONTRATANTE, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE 
ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODAS AS SUAS ETAPAS, DESDE SUA 
UTILIZAÇÃO ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO, 
SOB SITUAÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, ASSIM COMO O 
GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ENXOVAL, INCLUINDO SUA COLE-
TA E DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES OU ANDARES DAS UNIDADES HOSPI-
TALARES GERADORAS .O edital estará disponível para download no site da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlicitacoes.com.bre no site da prefeitura no se-
guinte link de acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 18/07/2022 às 14h:00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/07/2022, às 08h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28/07/2022, às 09h30min.
 Nova Odessa, 15 de julho de 2022 

 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 
 SECRETÁRIO DE SAÚDE 

 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
   

 PORTARIA NO 427/2022 
 Autoriza servidor a conduzir veículos ofi ciais 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei ,

RESOLVE:

Art. 1o Autorizar o servidor  EDSON BARROS DE SOUZA , matrícula funcional 5690, 
C.N.H nº 03165306720, validade 04/09/2023, a conduzir veículos ofi ciais.  

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 PORTARIA NO 428/2022 
 Acrescenta atribuições ao servidor para responder interinamente como 

Encarregado do Controle de Patrimônio 
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;

RESOLVE:

Art. 1o Acrescenta atribuições ao servidor  CLÉBER FRANCISCO CARVALHO , 
matrícula funcional 4672,  a partir de 08 de julho de 2022 ,  para responder interina-
mente como Encarregado do Controle de Patrimônio.

Art. 2.º  São atribuições do Encarregado do Controle de Patrimônio;
  Competirá ao servidor, quanto aos bens imóveis, administrar o controle de registro 
dos bens, de modo a atender às necessidades de informação da Prefeitura e, também, 
à legislação e quanto aos bens móveis, administrar o controle de registro dos bens, 
classifi cados segundo a sua natureza e conforme o órgão onde estejam alocados. Manter 
atualizadas as informações sobre as aquisições, baixas, transferências ou empréstimos; 
proceder, com frequência, a conferência entre os dados constantes no registro e a exis-
tência física dos bens (inventário físico), reportando-se ao superior hierárquico quando 
encontradas quaisquer divergências  

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroa-
tivos a 08 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA NO 435/2022 
 Exonera Chefe de Segurança Municipal. 

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;

RESOLVE:

Art. 1o  Exonerar,  no dia 08 de julho de 2022,  o senhor  CARLOS EDUARDO FANTI,
matrícula funcional nº 7241, do cargo de   CHEFE DE SEGURANÇA MUNICIPAL.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroa-
tivos a 08 de julho de 2022..

 Nova Odessa, 13 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA NO 436/2021 
 Nomeia servidor agente político 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei ,

RESOLVE:

Art. 1o Nomear,  no dia 08 de julho de 2022,  o senhor  CARLOS EDUARDO FANTI , 
R.G Nº.17.474.457-2, para ocupar o cargo Agente Político de  SECRETÁRIO DE SE-
GURANÇA PÚBLICA , criado pela Lei Complementar nº. 73, de 08 de julho de  2022, 

lotado na Secretaria de Segurança Pública..

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
retroativos a 08 de julho de 2022..

 Nova Odessa, 13 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA NO 437/2022 
 Exonera servidor lotado na função de ASSESSOR DE GABINETE SUPE-

RIOR 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Munici-
pal, através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1o  Exonerar,  no dia 13 de julho de 2022,  a senhora  TERESA CRISTINA 
MARMILLE MENDES DA SILVA,  matrícula funcional nº 7264, da função de 
ASSESSOR DE GABINETE SUPERIOR.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Nova Odessa, 13 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 PORTARIA NO 438/2022 
 Exonera, a pedido, servidor lotado no emprego público de MÉDICO 

CIRURGIÃO GERAL 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Munici-
pal, através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO  o contido nos autos do PMNO nº 8877/2022;

RESOLVE:

Art. 1o Exonerar, a pedido,  no dia 01 de julho de 2022,  a senhora  FERNANDA 
NEIVA RIBEIRO ALVES,  matrícula funcional 6023 ,  do emprego público de  MÉ-
DICO CIRURGIÃO GERAL .

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
retroativos a 01 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 14 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA NO 439/2022 
 Exonera, a pedido, servidor lotado no emprego público de PROFESSOR 

EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Munici-
pal, através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO  o contido nos autos do PMNO nº 8930/2022;

RESOLVE:

Art. 1o Exonerar, a pedido,  no dia 11 de julho de 2022,  a senhora  JULIANA 
WAKIMOTO DE ALMEIDA,  matrícula funcional 7046 ,  do emprego público de 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I  .

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
retroativos a 11 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 14 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA NO 440/2022 
 Concede licença não remunerada ao servidor público municipal efetivo, 

nos termos da Lei Municipal nº 3.370/2021 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Munici-
pal, através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO  o contido nos autos do PMNO nº7766/2022;

RESOLVE:

Art. 1o Conceder,  no dia 20 de julho , licença não remunerada à servidora  TARIN 
ANDRA RANGEL PEREIRA,  matrícula funcional 5536 ,  do emprego de  MONI-
TOR ESCOLAR, para tratar de assuntos particulares pelo  prazo de 01 (um) ano, a 
contar de 20 de julho de 2022 até 20 de julho de 2023.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Nova Odessa, 14 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 REVOGAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO 

Considerando os elementos constantes no PMNO nº 4610/2017, é o presente para 
revogar parcialmente a publicação do dia 24 de junho de 2022, acerca da licença prê-
mio da servidora JACI OLIVEIRA GARCIA, matrícula 860, onde consta "restando 
30 (trinta) dias para gozo em época oportuna".

  Considerando os elementos constantes no PMNO nº 2794/2022, é o presente para 
revogar integralmente a publicação do dia 24 de junho de 2022, acerca da licen-
ça prêmio da servidora JACI OLIVEIRA GARCIA, matrícula 860, onde consta 
"Considerando os elementos constantes no PMNO nº 2794/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de JACI OLI-
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VEIRA GARCIA, matrícula 860, que entrará em descanso por 15 (quinze) dias em 23 
de agosto a 06 de setembro de 2022, restando 45 (quarenta e cinco) dias para gozo em 
época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.".

 Nova Odessa, 14 de julho de 2022 
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

   

 PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO 

Considerando os elementos constantes no PMNO nº 1169/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de VANESSA 
ROSANA DIAS CASTRO, matrícula 5060, que entrará em descanso por 30 (trinta) 
dias em 08 de setembro a 07 de outubro  de 2022, restado 30 (trinta) dias para gozo em 
época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

  Considerando os elementos constantes no PMNO nº 1449/2020, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de IVANDO 
APARECIDO DE OLIVEIRA, matrícula 1981, que entrará em descanso por 45 (qua-
renta e cinco) dias em 01 de agosto a 14 de setembro de 2022, restado 45 (quarenta e 
cinco) dias para gozo em época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em 
vigor.

  Considerando os elementos constantes no PMNO nº 980/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de MICHELE 
RENATA TEIXEIRA ZANAQUI, matrícula 3863, que entrará em descanso por 30 
(trinta) dias em 01 a 30 de agosto de 2022, restado 30 (trinta) dias para gozo em época 
oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

  Considerando os elementos constantes no PMNO nº 5041/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de MARIA DO 
CARMO GASPAR, matrícula 1390, que entrará em descanso por 45 (quarenta e cin-
co) dias em 20 de março a 03 de maio de 2023, restado 45 (quarenta e ) dias para gozo 
em época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

  Considerando os elementos constantes no PMNO nº 5063/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de VANICE 
BLANCO, matrícula 1391, que entrará em descanso por 45 (quarenta e cinco) dias em 
06 de fevereiro a 22 de março de 2023, restado 45 (quarenta e cinco) dias para gozo em 
época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

 Nova Odessa, 15 de julho de 2022 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 70/2022 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA         

O EMPREGO DE AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR - EFETIVO" 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados no Concurso Público nº 01/18, do 54º ao 68º, para o emprego de  AUXI-
LIAR DE APOIO ESCOLAR - EFETIVO, para atribuição de 04 (quatro) vagas, 
conforme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", 
de 17 de janeiro de 2019.
A  atribuição  será realizada no dia  01 de agosto 2022 , às  09:00 horas , no  Auditório
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777  - Centro.
No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os seguin-
tes documentos:

 1 - Cédula de Identidade (RG) -  original e cópia ;  
 2 - Certifi cado de Conclusão do Ensino Fundamental -  cópia autenticado ;

O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, para o emprego de Auxiliar de Apoio 
Escolar - EFETIVO.

No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade 
do procurador.

Após a atribuição o candidato deverá se apresentar no Departamento de Recursos Hu-
manos, até o dia  04/08/2022,  munido de todos os  documentos  necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga.

A admissão se dará dia  08/08/2022.
OBS:  O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências

 CANDIDATOS CONVOCADOS 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 071/2022 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - 
EFETIVO". 

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 150º ao 155º, para o Em-
prego de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - EFETIVO, para 
atribuição de  02 (duas) vagas , conforme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do 
Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019.
  A  atribuição  será realizada no dia  01 de agosto de 2022, às 09:00 horas , no Audi-
tório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) -  original e cópia ;
  2-Diploma ou Certifi cado do Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura 
Plena) ou Ensino Médio com habilitação no Magistério -  cópia autenticada ;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício -  ori-
ginal .
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de Professor de Educação Básica I (PEB I) - Efetivo.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos, até o dia  04/08/2022 , munido de  todos os documentos  necessários o quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  08/08/2022.
OBS : O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 72/2022 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS - CONTRA-

TAÇÃO TEMPORÁRIA" 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candi-
datos classifi cados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2022, do 12º ao 14º, para o 
Emprego de  AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA, para atribuição de  01 (uma) vaga , conforme classifi cação publicada 
no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 29 de abril de 2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  01 de agosto, às 09:00 horas , no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) -  original e cópia ;
  2-Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio -  xerox autenticado;
  3-Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo Categoria B -  original e 
cópia.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/22 para 
o emprego de  AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia  04/08/2022 , munido de  todos os documentos  necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  08/08/2022.

OBS : O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Class. Nome

54º MATHEUS SILVA COSTA 

55º JÉSSICA LEANDRO MOSNA 

56º JULIA LARA JURGENSEN ROSANEZI 

57º ROSÂNGELA NEGRÃO 

58º RHUANA TAYANÁ FORTUNATO PEREIRA 

59º MARISA APPARICIO 

60º ANA BEATRIZ DA SILVA RAMOS DE SÁ 

61º VIVIANE OLIVEIRA BISPO 

62º IVONE FRANCISCA IANSSEN 

63º BRUNA ABREU DE CAMBRA 

64º CLEONICE DE SOUZA 

65º HUGO RAFAEL CANOLA 

66º PAULO TORRES DA SILVA 

67º ALIFFER MINARELLO 

68º ROSEMEIRE DE JESUS 
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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 073/2022 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE FARMACÊUTICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA" 

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2022, do 04º ao 06º, para o Emprego 
de  FARMACÊUTICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, para atribuição de  01 
(uma) vaga ,  conforme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de 
Nova Odessa", de 29 de abril de 2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  01 de agosto, às 09:00 horas , no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) -  original e cópia ;
  2- Diploma ou Certifi cado do Ensino Superior Completo em Farmácia -  cópia au-
tenticada;
  3- Registro ativo no Conselho de Classe -  cópia autenticada
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/22 para o 
emprego de  FARMACÊUTICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia  04/08/2022 , munido de  todos os documentos  necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  08/08/2022.
OBS : O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA 
   

 EDITAL DE SELEÇÃO - DANÇA E DESENHO 

O departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa- SP, por meio do  Progra-
maMunicipal deArtes , comunica que, após a publicação deste, estarão abertas as 
seleções para o ingresso nos cursos de dança, teatro e desenho.

 OBJETIVOS

 Com a intenção de oferecer uma formação ampla e qualifi cada, pretende propor-
cionar ao aluno, por meio da dança e desenho, o desenvolvimento do senso crítico 
e a consciência de que serão capazes de colaborar com a cena de arte e cultura onde 
estiverem inseridos e agir de maneira responsável na sociedade, bem como oferecer 
conhecimento prático e teórico.

 INSCRIÇÕES :

  Os cadastros para as inscrições aconteceram entre os dias 22/03/2022 à 10/04/2022 
- foram amplamente divulgadas através do site da prefeitura, redes sociais ofi ciais e 
jornais locais.

  https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2022/03/23/nova-odessa-abre-
-vagas-para-cursos-gratuitos-de- ballet-e-desenho-inscricoes-abertas.ghtml

  https://liberal.com.br/cultura/cultura-na-regiao/nova-odessa-retoma-ofi cinas-cultu-
rais-com-aulas-de-bale-e-desen ho-1735930/

  https://www.novomomento.com.br/nova-odessa-abre-inscricoes-para-aulas-gratui-
tas-de-bale-e-desenho/ https://tododia.com.br/cultura/abertas-inscricoes-para-bale-e-
-desenho

 Asinscriçõesforamrealizadasatravesdolink https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSduOQl5EGeGCvZ9DzL-Hv2TfztGpgb5SkLKelSuhrbhtN2G8w/viewform, cur-
so de desenhoedolink https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdGqexdutdd
eIUUPVfCWLSPincsmquAO831m0G5paWlu-rA/viewform?usp=sf_li nk, curso de 
balé no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Nova Odessa e nas redes sociais ofi ciais.

 No dia 21/07/2022 serão divulgados no site da prefeitura municipal de Nova Odessa 
e nas redes sociais, os selecionados aptos a realizarem a matrícula.

 Requisitos para participação das aulas:

 O candidato para o curso de balé deve apresentar 05 (cinco) anos de idade completos 
e se enquadrar nos critérios elencados no item 3;

 O candidato para o curso de desenho deve apresentar 12 (doze) anos de idade com-
pletos e se enquadrar nos critérios elencados no item 3;

 Preenchimento do Formulário de Inscrição on line;

 Total de vagas:

  Curso de balé: 200 Curso de desenho: 30

 DA FORMA:

A Seleção obedecerá a ordem cronológica do preenchimento de inscrição (item 2)

 Renda mensal familiar até 03 salários mínimos, obedecendo a ordem do cadastro 
serão selecionados os candidatos;

Ser morador de Nova Odessa;

 - DA MATRÍCULA:

Requisitos para Matrícula:

 A matrícula deverá ser feita presencialmente pelo responsável legal no Centro Cul-
tural Herman Jankovitz no período de 28 e 29 de julho de 2022;

Apresentar cópia e documento original do RG do aluno e do responsável legal;

Comprovante de endereço.

Documentos que comprovem a renda mensal familiar.

 No ato da matrícula, será divulgada a data da primeira reunião de pais para esclare-
cimentos. O candidato aprovado que não comparecer no período da matrícula será 
automaticamente eliminado e sua vaga disponibilizada para um candidato da lista 
de espera.

O início das aulas será no dia 08 de agosto de 2022.

 DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM DANÇA

Dasaulasdedançaserãorealizadanosseguinteslocais,horários:

  TURMAS: Ginásio Municipal de Nova Odessa - Santa Rosa- TODAS AS QUARTA 
E SEXTA (SUJEITO A ALTERAÇÕES)

  Horário - 8h15 às 9h - 5 e 6 anos Horário - 9h às 10h - 7 a 9 anos Horário - 10h às 
11h - 10 a 12 anos Horário - 13h15 às 14h - 5/6 Horário - 14h às 15h - 7/8/9 Horário 
- 15h às 16h - 10/11/12 Horário - 16h às 17h - 13 até 17
  TURMAS: Teatro Municipal Divair Moreira - TODAS AS QUARTA E SEXTA 
(SUJEITO A ALTERAÇÕES)
 - ATÉ 13 ANOS

  Horário - 8h15 às 9h - 5 e 6 anos Horário - 9h às 10h - 7 a 9 anos Horário - 10h às 
11h - 10 a 12 anos Horário - 13h15 às 14h - 5/6 Horário - 14h às 15h - 7/8/9 Horário 
- 15h às 16h - 10/11/12 Horário - 16h às 17h - 13 anos

 As aulas de desenho serão oferecidas nos seguintes locais e horários:

 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - CASARÃO - TODAS AS 
QUARTA FEIRAS (SUJEITO A ALTERAÇÕES)

  Horário - 8h às 9:30h Horário - 14:30 às 16:00h

 DISPOSIÇÕES GERAIS:

 Os alunos, devidamente matriculados, deverão cumprir com o programa de forma-
ção contido na grade horária proposta para a série escolhida, uma vez que as matérias 
não são optativas.

 Os casos omissos serão dirimidos pelo Departamento de Cultura.
 Nova Odessa, 15 de julho de 2022 

 THIAGO GENTIL 
 Secretário de Esporte, Cultura e Lazer 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
   

 ERRATA - PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA Nº 419 | SEXTA FEIRA, 

08 DE JULHO DE 2022. 

ONDE SE LÊ: 

 " PORTARIA Nº 419 DE 08 DE JULHO DE 2022"

LEIA-SE:

 " PORTARIA Nº 441 DE 08 DE JULHO DE 2022"
   

 LEI Nº 3.556 DE 14 DE JULHO DE 2022 
 Corrige as disposições dos artigos 13 ao 21 da Lei 3.517 de 30 de março 
de 2022, que instituiu o Conselho Municipal do Trabalho Emprego e Ren-
da de Nova Odessa (CTER), nos termos da Lei Federal nº 13.667/2018. 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 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:
Art. 1º.  Os artigos 13 ao 21 da Lei 3.517 de 30 de março de 2022, passam a vigorar 
com as seguintes redações:

 " CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/Nova Odessa
Seção I
Da instituição

Art. 14 Fica instituído o Fundo Municipal do Trabalho de Nova Odessa- FT/Nova 
Odessa, para atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.667 de 17 de maio de 
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2.018, de natureza contábil, com a fi nalidade de prover recursos para execução das 
ações e serviços e para o apoio técnicos relacionados à Política Municipal de Tra-
balho, Emprego e Renda, em regime de fi nanciamento compartilhado no âmbito do 
Sistema Nacional de Emprego (SINE). 
§ 1º Sem prejuízo de sua natureza contábil, o FT/Nova Odessa, constitui-se em ins-
trumento de gestão orçamentária e fi nanceira no qual devem ser alocadas as recei-
tas e executadas as despesas afetas à Política Municipal de Trabalho, Emprego e 
Renda e para o qual serão destinadas as transferências automáticas de recursos no 
âmbito do SINE.
§ 2° O FT/Nova Odessa será vinculado ao orçamento da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, a qual deverá prestar o apoio técnico e administrativo 
necessário à gestão do Fundo. 
§ 3º O FT/Nova Odessa será gerenciado pelo CTER. 

Seção II
Dos Recursos

Art. 15 Constituem recursos do FT/Nova Odessa:
I - dotações específi cas consignadas anualmente nos orçamentos municipais desti-
nadas ao Fundo Municipal do Trabalho; 
II - os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme 
disposto nos arts. 11 e 12 da Lei Federal nº 13.667/2018.
III - os créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destina-
dos;
IV - os saldos de aplicações fi nanceiras dos recursos alocados no Fundo; 
V - o saldo fi nanceiro apurado ao fi nal de cada exercício; 
VI - repasses provenientes de convênios fi rmados com órgãos estaduais, federais e 
entidades fi nanciadoras nacionais e estrangeiras;
VII - repasses fi nanceiros provenientes de convênios e afi ns, fi rmados com órgãos e 
entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como as transferên-
cias automáticas de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos da 
Lei Federal nº 13.667/2018. 
VIII - receitas provenientes da alienação de bens móveis e imóveis do município de 
Nova Odessa que lhe forem destinadas; 
IX - doações, auxílios contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;
X - produto da arrecadação de multas provenientes de sentenças judiciais, juros de 
mora e amortizações conforme destinação própria; 
XI - recursos retidos em instituições fi nanceiras sem destinação própria ou repasse;
XII - outros recursos que lhe forem destinados. 
§ 1º Os recursos fi nanceiros destinados ao FT/Nova Odessa serão depositados, obri-
gatoriamente, em conta especial de titularidade do fundo, mantida em agência de es-
tabelecimento bancário ofi cial e movimentados pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social, com a devida fi scalização do CTER. 
§ 2º Os recursos de responsabilidade do município, destinados ao FT/Nova Odessa 
serão a ele repassados automaticamente, à medida que forem sendo constituídas as 
receitas e serão depositados obrigatoriamente em conta especial, a ser mantida em 
agência de estabelecimento bancário ofi cial federal.
§ 3º O saldo fi nanceiro do FT/Nova Odessa, apurado através do balanço anual ge-
ral, será transferido automaticamente à conta deste fundo para utilização no exer-
cício seguinte.
§ 4º O orçamento do FT/Nova Odessa integrará o Orçamento Geral do Município, 
em unidade orçamentária própria do fundo, nos termos da legislação vigente. 

Seção III
Da aplicação

Art. 16 A aplicação dos recursos do FT/Nova Odessa obedecerá à fi nalidade a que 
se destina, contemplando:
I - fi nanciamento do Sistema Nacional de Emprego - SINE, organização, implemen-
tação, manutenção, modernização e gestão da rede de atendimento do SINE no mu-
nicípio de Nova Odessa; 
II - fi nanciamento total ou parcial de programas, projetos, ações e atividades previs-
tas no Plano Municipal de Ações e Serviços, pactuado no âmbito do SINE; 
III - fomento ao trabalho, emprego e renda, por meio das ações previstas no artigo 
9º da Lei Federal nº 13.667/2018, sem prejuízo de outras que lhes sejam atribuídas 
pelo CODEFAF.
IV - pagamento das despesas com o funcionamento do CTER, envolvendo custeio, 
manutenção e pagamento das despesas conexas aos objetivos do Fundo, exceto as 
de pessoal;
V - pagamento pela prestação de serviços às entidades conveniadas, públicas ou 
privadas, para a execução de programas e projetos específi cos na área do trabalho; 
VI - pagamento de subsídio à pessoa física benefi ciária de programa ou projeto da 
política pública de trabalho, emprego e renda; 
VII - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos e serviços 
necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos;
VIII - construção, reforma, ampliação, aquisição, ou locação de imóveis para pres-
tação de serviços de atendimento ao trabalhador; 
IX - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações e serviços no âmbito da política municipal de 
trabalho, emprego e renda.
X - custeio, manutenção e pagamento das despesas conexas aos objetivos do Fundo, 
no desenvolvimento de ações, serviços, programas afetos ao SINE. 
XI - fi nanciamento de ações, programas e projetos previstos nos Planos Municipais 
de Ações e Serviços da área trabalho. 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos do FT/Nova Odessa depende de prévia 
aprovação do CTER, respeitada a sua destinação para as fi nalidades estabelecidas 
nos incisos deste artigo. 

Art. 17. Por meio do FT/Nova Odessa, o município de Nova Odessa fi ca autorizado a 
receber repasses fi nanceiros de fundos estaduais e federais, mediante transferências 
automáticas fundo a fundo, bem como de outras instituições por meio de convênios 
ou instrumentos similares, atendendo a critérios e condições aprovados pelo CTER.
Parágrafo único. Para receber transferência de recursos do FAT, o Município de-
verá comprovar a destinação orçamentária de recursos próprios para a área do 
trabalho, por meio de dotações consignadas no FT/Nova Odessa. 

Seção IV
Da administração

Art. 18 O FT/Nova Odessa será administrado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social, com o apoio da Secretaria Municipal de Finanças e Plane-
jamento, cabendo ao CTER estabelecer normas, autorizar repasses de recursos e 
fi scalizar sua aplicação. 
§ 1º O ordenador de despesas do FT/Nova Odessa será o Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, com competência para: 
I - efetuar os pagamentos e transferências dos recursos, através da emissão de em-
penhos, guias de recolhimento e ordens de pagamento;
II - submeter à apreciação do CTER suas contas e relatórios de gestão que compro-
vem a execução das ações; 
III - estimular o recebimento de novas receitas e zelar pela regular aplicação dos 
recursos nas ações previstas nesta Lei; 
§ 2º As atribuições previstas no § 1º deste artigo poderão ser delegadas, por ato do 
Chefe do Executivo, se presente motivo de ausência ou impedimento. 

Art. 19. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social prestará contas tri-
mestrais e anuais em relação às rendas provenientes do FT/Nova Odessa ao CTER e 
aos órgãos federais e estaduais, conforme suas exigências.
§ 1º Sem prejuízo do acompanhamento, controle e fi scalização exercidos pelo CTER, 
caberá à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, acompanhar a confor-
midade da aplicação dos recursos transferidos automaticamente à esfera municipal, 
podendo requisitar informações referentes à aplicação dos recursos transferidos, 
para fi ns de análise e acompanhamento de sua utilização. 
§ 2º A contabilidade do fundo deve ser realizada utilizando a identifi cação individu-
alizada dos recursos na escrituração das contas públicas.
§ 3º A forma de comprovação da devida execução dos recursos transferidos pela 
sistemática fundo a fundo poderá utilizar sistemas informatizados, sendo que seu 
formato e metodologia deverão ser estabelecidos em regulamento. 
§ 4º Caberá ao município zelar pela correta utilização dos recursos do FT/ Nova 
Odessa, bem como pelo controle e acompanhamento dos programas, projetos, bene-
fícios, ações e serviços vinculados ao SINE, independentemente das ações do órgão 
repassador dos recursos e pela declaração anual ao ente responsável pela transfe-
rência automática, conforme estabelecido no parágrafo anterior. 

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar por decreto o remanejamento 
das dotações orçamentárias, com Fonte de Recursos do Tesouro Municipal e Recur-
sos Federais, constantes no orçamento, até os limites de seus créditos, para abertura 
de crédito adicional especial.

Art. 21. Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir por decreto, crédito adicional 
suplementar, nas dotações vinculadas ao Fundo Municipal do Trabalho - FT/Nova 
Odessa até o limite de suas efetivas arrecadações, se houver.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação".

Art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

 Nova Odessa, 14 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.557 DE 14 DE JULHO DE 2022 
AUTOR: VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 Institui, no calendário ofi cial do Município, o 'Dia do Conselheiro Tutelar 
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 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º.  Fica instituído o "Dia do Conselheiro Tutelar" no calendário ofi cial do Mu-
nicípio, a ser comemorado, anualmente, no dia 18 de novembro.

Art. 2º.  As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públi-
cos comemorativos do evento.

Art. 3º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário.
 Nova Odessa, 14 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 LEI Nº 3.558 DE 14 DE JULHO DE 2022 
AUTOR: VEREADOR WAGNER FAUSTO MORAIS 

 Dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na pági-
na ofi cial da Prefeitura Municipal na internet. 

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 o Poder Executivo de Nova Odessa obrigado a divulgar, em sua página 
ofi cial na internet, um ícone para acesso público contendo os seguintes dados dos 
Conselhos Municipais:

 I - Nome dos integrantes titulares e suplentes, assim como o cargo e instituição ou 
órgão que cada membro representa;
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 II - Dados para contato com o conselho (telefone, e-mail e endereço);
 III - Calendário anual contendo as datas de reuniões a serem realizadas;
 IV - Horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões;
 V - Arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções aprovadas.

Art. 2º.  As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º.  O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei no que couber.

Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

 Nova Odessa, 14 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 DECRETO N. º4.588 DE 07 DE JULHO DE 2022. 
 "Delega atribuições ao Secretário Municipal de Governo." 

CONSIDERANDO  o contido no Art. 72, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO  o disposto no parágrafo único do Art. 78 da Lei Orgânica Mu-
nicipal;    

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 I :

DECRETA: 

Art. 1º  Fica delegado ao Secretário Municipal do Governo os atos administrativos de 
lotação e relotação nos quadros de pessoais, criação de comissões e designações de 
seus membros, instituição e dissolução de grupos de trabalho, instauração e abertura 
de sindicâncias e de processos administrativos.  

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 Nova Odessa, 07 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

   

 DECRETO Nº 4.592 DE 12 DE JULHO DE 2022. 
 Declara de Utilidade Pública, para fi ns de desapropriação amigável ou 
judicial, áreas de terra rural, pertencentes à Usina Furlan, destinadas a 

obras de represamento do Córrego Recanto. 
CONSIDERANDO  o disposto no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que 
dispõe sobre desapropriações por utilidade pública;  

CONSIDERANDO  o constante desenvolvimento do município de Nova Odessa, 
com o incremento das indústrias, comércio e da prestação de serviços;

CONSIDERANDO  que a expansão populacional e urbana, a qual necessitará de es-
trutura autossufi ciente no abastecimento de água potável;

CONSIDERANDO  ainda que esta autossufi ciência é motivo de estudos pela Compa-
nhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, a qual concluiu a necessidade de utilização 
de faixas de terras para implantação da Represa Recanto IV, neste município, situadas 
no Bairro Fazenda Velha;

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 I:  

D E C R E T A:

  Art. 1.º Fica declarada de Utilidade Pública, para fi ns de desapropriação amigável 
ou judicial, área de terra, localizada no bairro Fazenda Velha, nesta cidade, que consta 
pertencer à Usina Furlan, destinada às obras de construção e represamento do Córrego 
Recanto, visando a implantação da  "Represa Recanto IV ", localizada a aproximada-
mente 150,00 metros a montante da cabeceira da Represa Recanto III, conforme des-
crita e caracterizada abaixo, com as seguintes medidas e confrontações:

  I - "REPRESA RECANTO IV": "Inicia no ponto nº 1, assinalado na referida plan-
ta, desse ponto segue uma extensão de 27,07 m com Azimute Magnético (AM) de 
289°53'53'', até atingir o ponto nº 2; desse ponto defl ete à direita e segue uma extensão 
de 36,37 m com AM de 295°14'37'', até atingir o ponto nº 3; desse ponto defl ete à 
esquerda e segue uma extensão de 18,58 m com AM de 275°37'25'', até atingir o 
ponto nº 4; desse ponto defl ete à direita e segue uma extensão de 36,44 m com AM 
de 293°38'21'', até atingir o ponto nº 5; desse ponto defl ete à esquerda e segue uma 
extensão de 11,98 m com AM de 285°58'38'', até atingir o ponto nº 6; desse ponto 
defl ete à direita e segue uma extensão de 42,86 m com AM de 294°43'13'', até atingir 
o ponto nº 7; desse ponto defl ete à esquerda e segue uma extensão de 9,03 m com 
AM de 240°58'59'', até atingir o ponto nº 8; desse ponto defl ete à direita e segue uma 
extensão de 25,19 m com AM de 265°52'15'', até atingir o ponto nº 9; desse ponto 
defl ete à direita e segue uma extensão de 31,36 m com AM de 288°36'17'', até atingir 
o ponto nº 10; desse ponto defl ete à direita e segue uma extensão de 35,42 m com 
AM de 328°23'19'', até atingir o ponto nº 11; desse ponto defl ete à direita e segue uma 
extensão de 28,20 m com AM de 49°10'50'', até atingir o ponto nº 12; desse ponto 
defl ete à direita e segue uma extensão de 28,22 m com AM de 70°52'02'', até atingir 
o ponto nº 13; desse ponto defl ete à direita e segue uma extensão de 19,90 m com 
AM de 74°38'05'', até atingir o ponto nº 14; desse ponto defl ete à direita e segue uma 
extensão de 102,04 m com AM de 92°21'13'', até atingir o ponto nº 15; desse ponto 
defl ete à esquerda e segue uma extensão de 29,95 m com AM de 86°01'45'', até atingir 
o ponto nº 16; desse ponto defl ete à direita e segue uma extensão de 31,23 m com AM 
de 93°47'46'', até atingir o ponto nº 17; desse ponto defl ete à esquerda e segue uma 
extensão de 20,45 m com AM de 81°12'34'', até atingir o ponto nº 18; desse ponto 
defl ete à direita e segue uma extensão de 27,00 m com AM de 105°53'07'', até atingir 
o ponto nº 19; desse ponto defl ete à direita e segue uma extensão de 125,65 m com AM 
de 195°53'07'', até atingir o ponto nº 1; ponto inicial dessa descrição, confrontando em 
todas as medidas e defl exões com o remanescente da Usina Furlan. Encerrando dentro 

dessas medidas e defl exões a superfície total de 22.162,18 m²''.

  Art. 2.º Para fi ns de desapropriação amigável fi cam nomeados os servidores:  Brau-
ner Antonio Feliciano e Débora Teixeira Zagui, e o Diretor Técnico da CODEN: 
Rean Gustavo Sobrinho para compor Comissão Especial encarregada de promover 
as avaliações mercadológicas necessárias.

  Parágrafo único - A Comissão de Avaliação nomeada pelo presente Decreto, exer-
cerá seus trabalhos graciosamente, os quais serão considerados de relevância ao Mu-
nicípio.

  Art. 3.º As despesas decorrentes do ato expropriatório correrão por conta de dotação 
orçamentária própria suplementada se necessário.

  Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Art. 5. º Revogam-se as disposições em contrário.
 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 DECRETO Nº 4.593 DE 14 DE JULHO DE 2022 
 "Nomeia Ouvidor da Guarda Municipal e membros para compor a Cor-
regedoria do Serviço de Guarda Municipal, conforme disposto na Lei nº 

2.314, de 22 de dezembro de 2008". 
CONSIDERANDO  as disposições contidas na Lei nº 2.314, de 22 de dezembro de 
2008 que instituiu a Ouvidoria e Corregedoria do Serviço de Guarda Municipal de 
Nova Odessa;

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Munici-
pal, através do art. 78, inciso I

DECRETA:

Art. 1º  Fica nomeado Diego Marcelo Ferreira Feitoza como Ouvidor do Serviço da 
Guarda Municipal, tendo as seguintes atribuições:

 Receber e encaminhar denúncias, reclamações e representações, individuais e co-
letivas, sobre atos, considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem 
o interesse público, praticado por servidores públicos da Guarda Civil Municipal;  

  Manter sigilo, sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte;  

 Levar ao conhecimento do Comandante da Guarda Civil Municipal as reclamações 
existentes sobre os servidores públicos sob seu comando;  

 encaminhar diretamente às autoridades competentes das esferas da Polícia, Ministé-
rio Público e Judiciário, além da Administração Municipal, os reclamos que chega-
rem ao seu conhecimento, que se constituírem em indícios de crime.

Art. 2º  A função de Ouvidor do Serviço de Guarda Municipal é considerada serviço 
público relevante, não sendo remunerada, e tem a duração de 2 (dois) anos.

Art. 3º  Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Corregedoria do Ser-
viço de Guarda Municipal de Nova Odessa, órgão independente, com autonomia 
administrativa e funcional, vinculada ao Gabinete do Prefeito:

  I - Membros indicados dentre os Procuradores Jurídicos do Município:
  a) Titular: Daisy Hiromi Cabral;   
  b) Suplente: Wilson Scatolini Filho.  

  II - Membro indicado dentre os servidores do SEGAM:  
  a) Titular: Alan Carlos Goulart Palma;  
  b) Suplente: Rodrigo dos Santos Gomes.  

  III - Membro indicado pelo Gabinete do Prefeito, dentre os servidores municipais:
  a) Titular: Helnily Ramos Ragasso;  
  b) Suplente: Fabiane S. Carvalho.  

Art. 4º  O objetivo principal da Corregedoria é assegurar de modo permanente e 
efi caz, a preservação dos princípios, democráticos, de justiça, legalidade, morali-
dade e ética, dos atos dos membros do Serviço de Guarda Municipal, sendo sua 
competência:

  I - Fazer análise preliminar dos fatos levados a seu conhecimento e, em sendo caso 
de instauração de sindicância ou de processo administrativo, indicar a composição 
de Comissão Processante para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos servi-
dores integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal;

  II - Realizar visitas de inspeção e correições extraordinárias em qualquer unidade da 
Guarda Civil Municipal, remetendo, sempre, relatório reservado à direção da Guarda 
Civil Municipal de Nova Odessa;  

  III - Apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação 
irregular de servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal, 
bem como receber da direção da Guarda Civil Municipal propostas para instauração 
de sindicâncias administrativas e de procedimentosdisciplinares, para a apuração de 
infrações administrativas atribuídas aos referidos servidores;  

  IV - Promover investigação sobre o comportamento ético, social e funcional dos 
ocupantes dos cargos em estágio probatório e dos indicados para o exercício de che-
fi as, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis;

 Classifi car as transgressões de acordo com o Decreto Municipal específi co.  

Art. 5º  A função de Corregedor do Serviço de Guarda Municipal é considerada ser-
viço público relevante, não sendo remunerada.

Art. 6º  O mandato de membro da Corregedoria do Serviço de Guarda Municipal terá 
o prazo de 2 (dois) anos, admitida a recondução.
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Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
 Nova Odessa, 14 de junho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 DECRETO Nº. 4.589 DE  12 DE JULHO DE 2022. 
 "Estabelece os procedimentos para isenção de tarifa do transporte público coletivo urbano." 

CONSIDERANDO  o disposto a Lei Municipal nº 2.497 de 20 de maio de 2011 que dispõe sobre o serviço público de transporte coletivo urbano no Município de Nova Odessa;  

CONSIDERANDO  o Art. 16 do diploma supramencionado que trata da utilização gratuita do transporte coletivo urbano para pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 
anos de idade e pessoa com defi ciência;   

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 I :

D E C R E T A: 

Art. 1º  Este Decreto disciplina e estabelece os procedimentos para isenção de tarifas de transporte público para idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e pessoas 
com defi ciência.

Art. 2º  Para a concessão de isenção de tarifa para os idosos, será emitido o Cartão  Sênior,  devendo o interessado comparecer na Rodoviária Municipal de Nova Odessa, no 
guichê da Concessionária Rápido Sumaré, ou outra que vier substituí-la, portando os seguintes documentos originais com as respectivas cópias:  

 RG e CPF;  

 Comprovante de Endereço.  

§1º  Após o Recebimento dos documentos, a empresa concessionária deverá entregar o  Cartão Sênior  no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.  

§2º  Até a emissão do  CartãoSênior,  o idoso terá ingresso gratuito ao transporte público, desde que esteja portando documento de identifi cação com foto,  em que conste a data 
de nascimento.  

Art. 3º  Para concessão da gratuidade da tarifa às pessoas com defi ciência, o interessado deverá comparecer ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, com os seguintes 
documentos e respectivas cópias:  

 Laudo Médico com indicação da CID da defi ciência;  

 RG e CPF;  

 Comprovante de endereço;

 Requerimento de gratuidade de tarifa, fornecido pelo Setor de Protocolo.  

  §1º Para verifi cação das defi ciências para fi ns de concessão da gratuidade, será utilizada a listagem da Resolução Conjunta SS/STM nº 03 de 09 de junho de 2004 - Tabela CID 
EMTU, disposta no ANEXO I deste Decreto.   

  §2º O Laudo Médico com a indicação da CID deverá ser solicitado na Ouvidoria da Secretária Municipal de Saúde.

  §3º Após a análise dos documentos pelo setor competente, com a respectiva autorização, deverá o interessado comparecer na Rodoviária de Nova Odessa, no guichê da Con-
cessionária, para tirar uma foto digital que será utilizada na confecção do  Cartão Especial , a qual deverá ser entregue ao usuário no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

Art. 4º  A gratuidade do transporte é concedida ao titular do benefício, de forma nominal e intransferível, sendo vedado o uso por terceiros, a qualquer título.  

Art. 5º  Para a concessão da gratuidade tarifária, deverá o usuário portar o  Cartão Especial  ou  Cartão Sênior.  

Art. 6°  Este Decreto entra em vigor na data de publicação. 

VER ANEXO AO FINAL DESTA EDIÇÃO (PÁGINA 08)
 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 
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     ANEXOS DO DECRETO Nº. 4.589 DE 12 DE JULHO DE 2022. 

            MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
                            CNPJ: 45.781.184/0001-02   Inscr. Est.: Isento

          

ANEXO I

Código Diagnósticos Observações/ Ressalvas
B Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Doenças Orgânicas Incapacitantes

B20.0 Doença pelo HIV resultan-

do em infecções micobacte-

rianas

(resultando em
tuberculose)

B20.1 Doença pelo HIV

resultando em outras infec-

ções bacterianas

Somente com doença

oportunista: A15 até A19;B58 e B59;J13 até J18 e J65;C46

B20.2 Doença pelo HIV resultan-

do em doença citomegálica

Somente com doença oportunista: A15 até A19;B58 e B59;J13 até J18

e J65; C46.

B20.3 Doença pelo HIV

resultando em outras infec-

ções virais

Somente com doença

oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46

B20.4 Doença pelo HIV resultan-

do em candidíase

Somente com doença oportunista: A15 até A19;B58 e B59;J13 até J18

e J65; C46; B39
e B45.1.

B20.5 Doença pelo HIV resultan-

do em outras micoses

Somente com doença oportunista: A15 até A19;B58 e B59;J13 até J18

e J65; C46; B39 e B45.1.

B20.6 Doença pelo HIV

resultando em pneumonia

por Pneumocystis carinii

B20.7 Doença pelo HIV resultan-

do em infecções
múltiplas

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e
B59; J13 até J18; e J65; C46

B20.8 Doença pelo HIV resultan-

do em outras doenças infec-

ciosas e
parasitárias

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até

J18; e J65; C46

B20.9 Doença pelo HIV resultan-

do em doença

infecciosa ou parasitária
não especificada

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até

J18; e J65; C46

B21.0 Doença pelo HIV resultan-

do em sarcoma de
Kaposi

B21.1 Doença pelo HIV Somente com doença
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            MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
                            CNPJ: 45.781.184/0001-02   Inscr. Est.: Isento

          

resultando em linfoma de

Burkitt

oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46

B21.2 Doença pelo HIV

resultando em outros tipos

de linfoma não-Hodgkin

Somente com doença

oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46

B21.3 Doença pelo HIV resultan-

do em outras neoplasias

malignas dos tecidos linfá-

tico,
hematopoiético e correlatos

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até

J18; e J65; C46

B21.7 Doença pelo HIV resultan-

do em múltiplas
neoplasias malignas

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e
B59; J13 até J18; e J65; C46

B21.8 Doença pelo HIV resultan-

do em outras
neoplasias malignas

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e
B59; J13 até J18; e J65; C46

B21.9 Doença pelo HIV resultan-

do em neoplasia
maligna não especificada

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e
B59; J13 até J18; e J65; C46

B22.0 Doença pelo HIV resultan-

do em encefalopatia (De-

mência
pelo HIV)

B22.1 Doença pelo HIV resultan-

do em pneumonite inters-

ticial linfática

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até

J18; e J65; C46

B22.2 Doença pelo HIV resultan-

do em síndrome de
emaciação

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e
B59; J13 até J18; e J65; C46

B22.7 Doença pelo HIV resultan-

do em doenças múltiplas

classificadas em
outra parte

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até

J18; e J65; C46

B23.0 Síndrome de Infecção Agu-

da pelo HIV

Somente com doença oportunista: A15 até A19; A87 e A89; B58 e

B59; J13 até J18; e
J65; C46

B23.1 Doença pelo

HIV resultando

em

linfadenopatias generaliza-

das
(persistentes)

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até

J18; e J65; C46

B23.2 Doença pelo HIV resultan-

do em anomalias hemato-

lógicas e

imunológicas não

classificadas em outra par-

te

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até

J18; e J65; C46

B23.8 Doença pelo HIV resultan-

do em outras

Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e
B59; J13 até J18; e J65; C46
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            MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
                            CNPJ: 45.781.184/0001-02   Inscr. Est.: Isento

          

afecções especificadas

B24 Doença pelo Vírus da Imu-

nodeficiência Humana

(HIV) não especificada

Somente com doença oportunista: A15 até

A19;A52.1,A52.2,A52.3,B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 ; G63.0;

B33.3 – somente no caso de

infecção por HTLV I/II, que possa levar a déficit de locomoção.

B91 Seqüelas de Poliomielite Se for bilateral de membros é
com acompanhante

B92 Seqüela de hanseníase Somente com deformidade nos
membros

C00 a

C97

Neoplasias (Tumores) Ma-

lignas(os)

Somente em tratamento de quimioterapia ou radioterapia ou
cobaltoterapia

E Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 

E23.0 Hipopituitarismo (Nanis-
mo)

E34.3 Nanismo não classificado
em outra parte

F Transtornos mentais e comporatamentais 

F00 Demência na Doença de

Alzheimer

Com importante comprometimento cognitivo e da
independência

F01 Demência Vascular Com importante comprometimento cognitivo e da
independência

F02.3 Demência na doença de

Parkinson

Com importante

comprometimento cognitivo e da independência

F04 Síndrome amnésica orgâ-

nica não induzida pelo ál-

cool ou por outras
substâncias psicoativas

Com importante comprometimento cognitivo e da independência

F06 Outros transtornos mentais

devidos a lesão e
disfunção cerebral e doen-
ça física

Com importante comprometimento cognitivo e da independência

F07 Transtornos de

personalidade e do com-

portamento devidos a do-

ença, a lesão e a disfunção

cerebral

Com importante

comprometimento cognitivo e da independência

F19

Transtornos mentais e

comportamentais devidos

ao uso de múltiplas dro-

gas e ao uso de outras
substâncias psicoativas

Com importante comprometimento cognitivo e da independência
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F20 Esquizofrenia Com importante comprometimento cognitivo e da
independência

F21 Transtorno esquizotípico Com importante comprometimento cognitivo e da
independência

F24 Transtorno delirante indu-

zido

Com importante comprometimento cognitivo e da
independência

F25 Transtornos esquizoafeti-

vos

Com importante comprometimento cognitivo e da
independência

F28 Outros transtornos psicóti-

cos não-orgânicos

Com importante

comprometimento cognitivo e da independência

F29 Psicose não orgânica não

especificada

Com importante comprometimento cognitivo e da
independência

F70 Retardo Mental Leve Na idade adulta, com avaliação
psicológica

F71 Retardo Mental Moderado
F72 Retardo Mental Grave
F73 Retardo Mental Profundo

F79 Retardo Mental não
especificado

F83 Transtornos específicos
mistos do desenvolvimento

F84 Transtornos globais do
desenvolvimento

F90 Transtornos hipercinéticos

G Doenças do sistema nervoso 

G04 Encefalite, mielite e
encefalomielite

G09 Seqüelas de doenças

inflamatórias do sistema

nervoso central

Somente com limitação motora ou cognitiva

G10 Doença de Huntington
G11 Ataxia hereditária

G12 Atrofia muscular espinal e
síndromes correlatas

G20 Doença de Parkinson
G21 Parkinsonismo adquirido
G25.4 Coréia induzida por droga
G25.5 Outras formas de Coréia

G25.8 Outras doenças extrapira-

midais e transtornos do

movimento,
especificados

G25.9 Doenças extrapiramidais e

transtornos do movimento,

não especificados

G30 Doença de Alzheimer

G31 Outras doenças
degenerativas do sistema
nervoso, não classificadas
em outra parte
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G35 Esclerose Múltipla

G36 Outras desmielinizações
disseminadas agudas

G37 Outras doenças desmielini-

zantes do
sistema nervoso central

G46 Síndromes vasculares cere-

brais que ocorrem em
doenças cerebrovasculares

Com repercussão motora

G54 Transtornos das raízes e
dos plexos nervosos

Se for bilateral é com
acompanhante

G55.0 Compressões das raízes e

dos plexos nervosos em do-

enças neoplásicas

Com repercussão motora

G55.1 Compressões das raízes e

dos plexos nervosos em

transtornos dos discos
intervertebrais

Com repercussão motora

G55.2 Compressões das raízes e

dos plexos nervosos na
espondilose

Com repercussão motora

G60 Neuropatia Hereditária e
Idiopática

Eletroneuromiografia

G61 Polineuropatia inflamatória Eletroneuromiografia
G62 Outras polineuropatias Eletroneuromiografia

G63 Polineuropatia em doenças

classificadas em outra
parte

Eletroneuromiografia

G70 Miastenia gravis e outros
transtornos neuromusculares

G71 Transtornos primários dos
músculos

G80 Paralisia Cerebral
G81 Hemiplegia
G82 Paraplegia e tetraplegia

G83 Outras síndromes
paralíticas

G90 Transtornos do Sistema
Nervoso Autônomo

G91 Hidrocefalia

G92 Encefalopatia Tóxica Remeter a causas externas T36 a T50

Somente com seqüela motora ou cognitiva

G93.1 Lesão encefálica anóxica,

não classificada em outra
parte

G93.4 Encefalopatia não
especificada

H Doenças de olhos e anexos/ Doenças dos Ouvidos e das apófises mastóides 

H53.4 Defeitos do campo Visual Com ângulo até 5-10°
H54.0 Cegueira, ambos os olhos

H54.1 Cegueira em um olho e
visão subnormal em outro

Que não melhora com correção
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H54.2 Visão subnormal em
ambos os olhos

Que não melhora com correção

H54.3 Perda não qualificada da
visão em ambos os olhos

Que não melhora com correção

H90 Perda de audição por
transtorno de condução
e/ou neurossensorial

Nas freqüências de 500, 1000 e
2000 Hz

I Doenças do Aparelho circulatório 

I02 Coréia Reumática

I60 Hemorragia subaracnóide Somente quando existir seqüela
sensorial ou motora

I61 Hemorragia intracerebral Somente quando existir seqüela
sensorial ou motora

I63 Infarto cerebral Somente quando existir seqüela
sensorial ou motora

I64 Acidente vascular cerebral,

não especificado como he-

morrágico ou isquêmico

Somente quando existir seqüela sensorial ou motora

I67 Outras doenças
cerebrovasculares

Somente quando existir seqüela
sensorial ou motora

I69 Seqüelas de doenças
cerebrovasculares

Somente quando existir seqüela
sensorial ou motora

I89 Outros transtornos não in-

fecciosos dos vasos

linfáticos e dos gânglios
linfáticos

Elefantíase severa

M Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo 

M05 Artrite reumatóide Somente em articulações de
membros

M06.4 Poliartropatia inflamatória
M08 Artrite Juvenil

M12.5 Artropatia traumática Somente de grandes
articulações

M15 Poliartrose Com comprometimento
importante da deambulação

M16 Coxartrose (artrose do
quadril)

Com comprometimento
importante da deambulação

M17 Gonartrose (artrose do
joelho)

Com comprometimento
importante da deambulação

M19 Outras artroses Com comprometimento

importante da deambulação

Somente de grandes articulações

M21.5 Mão e pé em garra e mão
e pé tortos adquiridos

M21.8 Outras deformidades

adquiridas especificadas

dos membros

M32 Lupus eritematoso
disseminado (sistêmico)

Somente de grandes
articulações ou punho

M34.0 Esclerose sistêmica
progressiva
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M40 Cifose e Lordose Somente em casos visíveis (em
uso de colete)

M41 Escoliose Somente com limitação motora

Osteocondrose da coluna
vertebral

com limitação motora

M45 Espondilite ancilosante com limitação motora

M47.1 Outras espondiloses com
mielopatia

com limitação motora

M50.0 Transtornos dos discos
cervicais com mielopatia

com limitação motora

M51.0 Transtornos de discos lom-

bares e de outros

discos intervertebrais com
mielopatia

com limitação motora

M67.0 Tendão de Aquiles curto
(adquirido)

Com comprometimento
importante da deambulação

M75.1 Síndrome do Manguito
Rotador

Com lesão anatômica
comprovada

M80 Osteoporose com fratura
patológica

Somente em ossos grandes

M86 Osteomielite De ossos longos, com limitação
importante de função

M87.0 Necrose asséptica
idiopática do osso

Somente em membros inferiores

M87.2 Osteonecrose devida a
traumatismo anterior

M88 Doença de Paget do osso
(osteíte deformante)

M91 Osteocondrose Juvenil do
Quadril e da Pelve

N18 Insuficiência Renal Crônica Hemodiálise até 3 vezes por
semana

P Algumas afecçoes originadas no período Neonatal 

P14 Lesões ao nascer do
sistema nervoso periférico

P20 Hipóxia intra-uterina
P21 Asfixia ao nascer

Q malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 

Q00 Anencefalia e
malformações similares

Q01 Encefalocele
Q02 Microcefalia
Q03 Hidrocefalia congênita

Q05.2 Espinha bífida lombar
com
hidrocefalia

Q05.3 Espinha bífida sacra com
hidrocefalia

Q65.0 Luxação congênita
unilateral do quadril

Somente na fase adulta

Q65.1 Luxação congênita bilateral
do quadril

Somente na fase adulta

Q66 Pé torto congênito

Q71 Defeitos, por redução, do
membro superior

Se for bilateral, é com
acompanhante
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Q72 Defeitos, por redução, do
membro inferior

Q74.0 Outras malformações con-

gênitas dos membros supe-

riores, inclusive da
cintura escapular

Q74.2 Outras malformações con-

gênitas dos membros infe-

riores, inclusive da
cintura pélvica

Q78.0 Osteogênese imperfeita

Q78.6 Esostosis congênitas
múltiplas

Q87.1 Síndromes com malforma-
ções congênitas associadas
predominantemente com o
nanismo

Q87.2 Síndromes com

malformações congênitas

afetando predominante-

mente os membros

Q87.4 Síndrome de Marfan

Q87.5 Síndromes com malforma-

ções congênitas com outras

alterações do
esqueleto

Q90 Síndrome de Down

R Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não
classificados em outra parte

R26 Anormalidades da marcha
e da mobilidade

S Lesões, envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas externas

S14 Traumatismo dos nervos e

da medula espinhal

no nível cervical

S47 Lesão por esmagamento
do ombro e do braço

S48 Amputação traumática do
ombro e do braço

S57 Lesão por esmagamento
do antebraço

S58 Amputação traumática do
cotovelo e do antebraço

S67 Lesão por esmagamento
do punho e da mão

S68.0 Amputação traumática do
polegar (completa)

S68.2 Amputação traumática de

dois ou mais de-

dos (completa)

Somente com perda da função           de pinça

S68.4 Amputação traumática da
mão no nível do punho

S68.9 Amputação traumática do

punho e da mão, nível
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não
especificado

S72 Fratura do fêmur Somente com encurtamento de membro que leve a dificuldade na

deambulação – escanograma com dismetria > 3cm ou em uso
de aparelho fixador externo

S77 Lesão por esmagamento
do quadril e da coxa

S78 Amputação traumática do
quadril e da coxa

S82.1 Fratura da extremidade
proximal da tíbia

Somente em uso de aparelho
fixador externo

S82.2 Fratura da diáfise da tíbia Somente em uso de aparelho
fixador externo

S82.3 Fratura da extremidade
distal da tíbia

Somente em uso de aparelho
fixador externo

S82.4 Fratura do perônio (Fíbu-
la)

Somente em uso de aparelho
fixador externo

S82.7 Fraturas múltiplas da per-
na

Somente em uso de aparelho
fixador externo

S88 Amputação traumática da
perna

S97 Lesão por esmagamento
do tornozelo e pé

S98 Amputação traumática do
tornozelo e pé

T Lesões, envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas externas

T02.1 Fratura envolvendo tórax

com parte inferior do dor-

so
e da pelve

T02.4 Fraturas envolvendo

regiões múltiplas de ambos

os membros superiores

T02.5 Fraturas envolvendo re-

giões múltiplas de ambos
os membros inferiores

T02.6 Fraturas envolvendo re-

giões múltiplas dos mem-

bros superiores com
inferiores

T02.7 Fraturas envolvendo tórax

com parte inferior do dor-

so e da pelve com mem-

bros

T04.4 Traumatismos por esma-

gamento envolvendo re-

giões múltiplas dos mem-

bros superiores com
inferiores

T04.7 Traumatismos por esma-

gamento do tórax com ab-

dome, parte inferior
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do dorso, pelve e mem-
bros

T05 Amputações traumáticas

envolvendo múltiplas
regiões do corpo

T11.6 Amputação traumática 

de membro superior, ní-

vel não
especificado

T13.6 Amputação traumática de

membro inferior, nível

não especificado

T21 Queimadura e corrosão
do
tronco

Somente com limitação motora

T22 Queimadura e corrosão

do ombro e de membro

superior, exceto punho e
mão

Somente com limitação motora

T23 Queimadura e corrosão
do
punho e da mão

Somente com Atrofia

T24 Queimadura e corrosão

do quadril e de membro

inferior, exceto tornozelo

e
pé

Somente com limitação motora

T25 Queimadura e corrosão
do
tornozelo e do pé

Somente com limitação motora

T87 Complicações próprias de
reimplante e amputação

T90.5 Sequela de traumatismo

intracraniano

Somente com limitação motora ou cognitiva

Se tiver sequela cognitiva, é com           acompanhante

T91.1 Sequela de fratura de
coluna vertebral

Somente com limitação motora
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