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DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em vista do teor constante do Pregão Presencial n° 10/2022, oriundo do Processo 
Administrativo n° 15.344/2021, critério de julgamento menor preço global, tendo 
por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de de-
detização, desratização, descupinização, e controle integrado de pragas em todas as 
unidades escolares do Município de Nova Odessa/SP, com fornecimento de mão de 
obra especializada e produtos, nos termos das especificações constantes do edital e 
anexos, levando em consideração o parecer jurídico da Procuradoria às fls. 97/106 
aprovando a minuta de edital, e conforme Ata da Sessão Pública de Licitação juntada 
às fls. 362/367 recém realizada no último dia 17 de março de 2022, em que o Prego-
eiro ADJUDICOU o objeto em favor da licitante SUL - PRAG SERVIÇOS TÉCNI-
COS E AMBIENTAIS - LTDA, inscrita no CNPJ n° 10.429.458/0001-14, detentora 
da proposta economicamente mais vantajosa no valor global anual de R$ 169.000,00 
(cento e sessenta e nove mil reais) para realizar até 60 (sessenta) aplicações, sendo 02 
(duas) em cada uma das 30 (trinta) unidades escolares, e tendo em vista a ausência de 
interposição recursal na sessão pública,HOMOLOGOo procedimento licitatório com 
fundamento nas disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 
8.666/1993. Publique-se.

Em trânsito direto ao Departamento de Suprimentos para:

1 - Publicar a Homologação na imprensa oficial e, após
2 - Emissão do Contrato Administrativo com posterior publicação do extrato;
3 - Informar a AUDESP - FASE IV.

JOSÉ JORGE TEIXEIRA
Secretário de Educação

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO nº 10586/2020, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de MARIA DA 
GUIA LEITE DE SOUZA, matrícula 5289, que entrará em descanso por 30 (trinta) 
dias em 07 de julho a 06 de agosto de 2022 e 30 (trinta) dias em 06 de julho a 05  de 
agosto de 2023, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

  Considerando os elementos constantes no PMNO nº 1073/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de NEUSA 
ROSA DA SILVA, matrícula 2371, que entrará em descanso por 90 (noventa) dias em 
07 de abril a 06 de agosto de 2022, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

  Considerando os elementos constantes no PMNO nº 14590/2021, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de INEZ DA SIL-
VA PEREIRA, matrícula 3358, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 13 de 
setembro a 12 de outubro de 2022 e 30 (trinta) dias em 13 de setembro a 12 de outubro 
de 2023 obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

  Considerando os elementos constantes no PMNO nº 10807/2020, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de JACQUELI-
NE PAPACIDERO, matrícula 2765, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 
14 de março a  13 de abril de 2022, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 18 de março de 2022
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA NO 218/2022
Exonera, a pedido, servidor lotado no emprego público de EDUCADOR 

DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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 disposto nos Autos do Processo PMNO nº 3206/2022;

RESOLVE:

Art. 1o Exonerar, a pedido, no dia 17 de março de 2022, a senhora IVANETE DE 
ARAUJO MAGALHÃES, matrícula funcional nº 4441, do emprego público de 
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 17 de março de 2022.

Nova odessa, 18 de março de 2022
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 
INSCRIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSE DE AEE/ 

ITINERANTE

Ficam abertas as inscrições para os interessados em atuar nas salas de ATENDI-
MENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-SALDO DAS ESCOLAS e ITI-
NERANTE sendo:

Da inscrição:
   Período de inscrições de 21/03/22 a 23/03/22 na Sede da Secretaria de Educação 
com a entrega de ficha de inscrição específica para esse fim, anexando documentos 
comprobatórios de formação a saber;
  Diploma do Curso de Especialização Lato-Sensu (Pós-Graduação) em Educação 
Especial com carga horária mínima de 180 horas, devidamente reconhecido.

  Parágrafo único - Após esgotadas as possibilidades de atribuição dos agrupamentos 
de AEE aos detentores da formação acadêmica acima solicitada, os agrupamentos 
remanescentes poderão ser atribuídos na seguinte ordem de prioridade:

 Professores com diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou de Curso Normal 
Superior com habilitação em Educação Especial;

 Professores que tenham como base da sua formação, inicial e continuada, conhe-
cimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. 
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(MEC/SECADI Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - 2008)
Os documentos comprobatórios de formação serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação.

Da Classificação:
   A classificação será realizada de acordo com os critérios utilizados e da pontuação obtida no Processo de Atribuição/Remoção de 2021, considerando a pontuação do municí-
pio, somada do tempo de AEE na rede Municipal de Nova Odessa a contar 0,06 pontos por dia de atuação no AEE até o dia 30/06/21.

Da Atuação:

 O professor atribuído como itinerância, manterá sua classe anteriormente atribuída na unidade sede, sem prejuízo dos pontos de unidade, afastando-se para atuar na Educação 
Especial com a mesma carga horária do Concurso Público correspondente ao seu cargo.
   A carga horária da classe de itinerância será distribuída entre os dias da semana nas unidades escolares onde haja demanda de alunos com necessidade do atendimento de AEE, 
sendo o atendimento realizado em apenas uma escola por dia de trabalho, a ser organizado pela Secretaria Municipal de Educação.

Cronograma:

21/03/22 a 23/03/22 Período de inscrições
25/03/22 Publicação da classificação prévia
25 e 28/03 Período para recurso
29/03 Classificação final
30/03 Atribuição às 18h15 na Secretaria Municipal de Educação

     Obs.: Em caso de necessidade poderão ocorrer novos chamamentos para atribuição durante o ano letivo.   

5- Demais disposições:

       As situações não previstas no presente edital serão deliberadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Nova odessa, 18 de março de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

DECRETO Nº 4.541 DE 18 DE MARÇO DE 2022
Revoga o Decreto 4.182 de 25 de março de 2020 que declara o estado de calamidade pública no município de Nova Odessa, decorrente da pandemia do 

novo coronavírus COVID-19.
CONSIDERANDO a diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave causadas pelo novo coronavírus - COVID-19;

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.  

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto 4.182 de 25 de março de 2020 que declara o estado de calamidade pública no município de Nova Odessa, decorrente da pandemia do novo 
Coronavírus - Covid-19.   
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2022
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.539 DE 18 DE MARÇO DE 2022
Dispõe sobre a liberação do uso de máscara no âmbito do município de Nova Odessa e dá outas providências.

CONSIDERANDO a queda no número de internações nos hospitais do Município em decorrência da COVID-19;

CONSIDERANDO o avanço da vacinação no público infantil em âmbito municipal, e que mesmo após o início das aulas na rede municipal, os casos de infecção por corona-
vírus se mantiveram estáveis; e

CONSIDERANDO o sucesso da vacinação realizada no âmbito do Município de Nova Odessa, em razão do esforço do Poder Público Municipal e a adesão em massa da 
população;

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.  
DECRETA:

Art.1º Fica desobrigado o uso de máscara de proteção facial em ambientes abertos e fechados no âmbito do Município de Nova Odessa.
§1º Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial em unidades de saúde, hospitais e transporte público.
§2º É opcional o uso de máscaras em ambientes como igrejas, escritórios, empresas, comércios, salas de aula, academias, supermercados, entre outros. Cabendo ao líder reli-
gioso, gestor ou proprietário do local decidir sobre o uso ou não das máscaras;  
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 18 de março de 2022
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

CLÁUDIO JOSÉ SHOODER, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições, convoca o Conselho Municipal de Saneamento Básico - COMUSB, nomeado pelo Decreto 4.492 
de 26 de Novembro de 2021, e demais municípes para a Primeira Reunião do Ano de 2022 que acontecerá no dia 24 de março de 2022, quinta- feira, com início às 10 hs, no 
auditório do Paço Municipal, situado na Avenida João Pessoa, 777, Centro, CEP: 13.380-017, Nova Odessa-SP,  para tratar da seguinte pauta:  

 Aprovação do Regimento Interno;  

 Apresentação dos Membros;  

 Eleição da Diretoria Executiva;  

  É obrigatório a apresentação de carteira de vacinação, em prevenção à COVID-19, juntamente com um documento de identificação pessoal com foto.  
Nova odessa, 08 de março de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - SP
Secretaria Municipal de Educação

Praça Sud Menucci, 30 – Centro – Nova Odessa – SP – CEP. 13.460-000
Fone: (19) 3498-2730

ensino@novaodessa.sp.gov.br 

INSCRIÇÃO PARA CLASSE DE AEE

 (Conforme Edital da Secretaria Municipal de Educação)

NOME: ________________________________________________________________________

RG: ___________________________________________________________________________

UNIDADE SEDE_____________________________CARGO____________________________

TELEFONE________________________

Atuação no AEE, na rede municipal de Educação de Nova Odessa:

Ano: _________ Escolas atendidas: __________________________________________________

Ano: _________ Escolas atendidas: __________________________________________________

Ano: _________ Escolas atendidas: __________________________________________________

Ano: _________ Escolas atendidas: __________________________________________________

________________________________________

Assinatura do inscrito

OBS.: ANEXAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS REFERENTES A

FORMAÇÃO

PREENCHIMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PONTUAÇÃO NO MUNICÍPIO_________________________________

PONTUAÇÃO NO AEE _______________________________________

PONTUAÇÃO TOTAL __________________________________

HOMOLOGAÇÃO ___________________________________________
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