
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 3195, DE 09 DE AGOSTO DE 2018.
Autor: vereador Avelino Xavier Alves e outros "Dá denominação de "José 
Caramori" à Rua Dez (10) do loteamento denominado Jardim dos Lagos"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: Art. 1º. Fica denominada "José Caramori" a Rua Dez (10) do loteamento 
denominado Jardim dos Lagos. Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de 
placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 3º. As despesas 
decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
suplementada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 09 de agosto de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3196, DE 09 DE AGOSTO DE 2018.
Autor: vereador Avelino Xavier Alves e outros "Dá denominação de 

"Horacina Valério Caramori" à Rua Nove (09) do loteamento denominado 
Jardim dos Lagos"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:Art. 1º. Fica denominada "Horacina Valério Caramori" a Rua Nove (09) 
do loteamento denominado Jardim dos Lagos. Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal 
a colocação de placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 
3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orça-
mentária própria, suplementada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 09 de agosto de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3197, DE 09 DE AGOSTO DE 2018
"Reconhece de utilidade pública municipal à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE CULTURA LETA"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:Art. 1º Fica a "ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CULTURA LETA", 
entidade filantrópica, regularmente inscrita no CNPJ sob o n. 51.727.501/0001-05, 
com sede a Rua Duque de Caxias, n. 541, Centro, em Nova Odessa/SP, reconhecida 
como de utilidade pública, uma vez que preenche os requisitos da Lei Municipal n. 
1.945, de 10 de novembro de 2003, alterada pela Lei n. 1.951, de 12 de dezembro de 
2003.Art. 2º Compete a "ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CULTURA LETA" cum-
prir o disposto na Lei Municipal n. 1.945, de 10 de novembro de 2003, com alteração 
dada pela Lei nº 1.951, de 12 de dezembro de 2003, bem assim, prestar anualmente, 
através de relatórios e balancetes, contas das atividades desenvolvidas no Município, 
sob pena de cessação da declaração de utilidade pública ora concedida.Art. 3º Esta 
lei entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário.

Nova Odessa, 09 de agosto de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº  3198, DE 09 DE AGOSTO DE 2018.
"Dispõe sobre a unificação do objeto social da Companhia de Desenvolvi-
mento de Nova  Odessa - CODEN, nos termos da Lei Federal 13.303/2016 

e dá outras providências."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:Art. 1º A CODEN tem por objeto social:a) implantar, ampliar, operar, 
manter, conservar, explorar, fiscalizar e administrar os serviços de água potável e es-
gotos sanitários no município;b) estudar, projetar, executar, diretamente ou mediante 
contrato com empresa pública ou privada especializada em engenharia, obras relativas 
à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas municipais de reservação de 
água bruta, captação, aduções, tratamento e distribuição de água potável e do sistema 
de coleta, afastamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários;c) lançar, 
fiscalizar e arrecadar as contas dos serviços de água e esgotos no município;d) exercer 
quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas municipais de água e esgoto 
compatíveis com o seu objeto social e as leis em vigor;e) estudar e propor para os 
poderes municipais os planos e projetos necessários à consecução dos seus objetivos, 
que envolvam zoneamento, sistema habitacional, aglutinação ou retalhamento de áre-
as e utilização de bens e serviços públicos;f) proteger e defender os cursos de água no 
município contra uso irregular, apropriação, poluição e degradação, e efetuar estudos 
para seu aproveitamento como fonte de abastecimento;g) recepção, tratamento, be-
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PODER EXECUTIVO
neficiamento e destinação final de resíduos orgânicos, organo-minerais, não perigo-
sos, inertes e não inertes;h) manejo de compostagem e condicionamento físico para 
o preparo de fertilizantes orgânicos compostos, condicionadores de solos e substratos 
para plantas, e sua exploração econômica;i) manejo de resíduos sólidos nos termos de 
legislação municipal pertinente;j) atuar como órgão exclusivo de execução da política 
de saneamento do Governo municipal;k) exercer outras atividades paralelas que lhe 
forem cometidas pela Administração Municipal, observadas a pertinência com suas 
atividades fins e as condições de retorno, que deverão, no mínimo, ressarcir os custos 
operacionais, de captação e de capital alocado;l) prestar serviços de assessoria, consul-
toria, administração e gerenciamento de atividades de políticas públicas relacionadas 
a sua área de atuação, diretamente ou mediante convênio ou consórcio com órgãos, 
entidades ou empresas.Parágrafo único. A CODEN não poderá exercer atividade não 
compreendida no seu objeto.Art. 2º Na execução de suas tarefas, poderá a CODEN, na 
forma da lei:I) elevar o seu capital, incorporar bens mediante prévia avaliação, realizar 
operações de crédito, prestar fianças ou avais, no interesse dos objetivos para os quais 
foi criada, e, quando se tratar de incorporação de bens públicos, a medida deverá ser 
precedida de autorização legislativa;II) executar desapropriações, quando as declara-
ções de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social forem feitas pelo poder 
público municipal;III) adquirir, alienar ou onerar os seus bens, assim como arrendá-
-los, para consecução dos seus objetivos, bem como, para os mesmos fins, celebrar 
convênios, consórcios ou acordos com entidades públicas ou privadas;IV) utilizar-se, 
sem ônus, de vias públicas, estradas, caminhos, e terrenos de domínio municipal com 
sujeição aos regulamentos administrativos;V) examinar instalações hidráulico-sani-
tárias de quaisquer edificações e terrenos;VI) estabelecer servidões para a execução 
e exploração dos serviços concedidos, ficando a seu cargo o pagamento das respec-
tivas indenizações, nos termos da lei;VII) analisar e aprovar os projetos das redes e 
instalações nos loteamentos, podendo receber, sem ônus, projetos e obras de rede de 
instalações de água e esgotos não abrangidos por programas de trabalhos já existentes 
na CODEN;VIII) receber dos proprietários ou incorporadores de empreendimentos 
os custos de ampliação dos serviços de reservação de água bruta, captação, tratamen-
to e distribuição de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto, mediante ra-
teio proporcional às respectivas áreas loteadas de cada um, nos termos da legislação 
aplicável e de acordo com o plano de expansão dos serviços e orçamento de custos 
disponibilizados pela CODEN, bem como através da execução da obra pelo empreen-
dedor e posterior doação à CODEN;IX) elaborar os planos gerais e programas anuais 
a serem executados para expansão das redes de águas e esgotos.Parágrafo único. Os 
proprietários de áreas atendidas com a ampliação dos serviços pela CODEN, sujeitar-
-se-ão ao pagamento da contribuição respectiva de acordo com os custos atualizados 
da obra, mesmo que não tenham aderido ao seu contrato de adesão.Art. 3º A CODEN 
será administrada pelos órgãos e sob a forma definidos em seu Estatuto Social. Art. 
4º O sistema de fixação, cobrança e regulamentação de preços e tarifas pela CODEN 
seguirá o disciplinado pela Agência Regulamentadora à qual se submete, nos limites 
de sua competência e pela legislação pertinente.Art. 5º. Na apuração de responsabili-
dades dos funcionários da CODEN seguir-se-á o disposto na Lei Municipal nº 2.913, 
de 24 de novembro de 2014, aplicando-se supletiva e subsidiariamente o Código de 
Processo Civil Brasileiro, e a Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no 
que couber, podendo a CODEN expedir ato administrativo em complemento a referida 
lei municipal. Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
disposição em contrário.

Nova Odessa, 09 de agosto de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 9003 DE 09 DE AGOSTO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições de servidor e da outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º Altera o cargo do servidor DENIS MANOEL PEREIRA, portador da cédula de 
identidade RG n. 40.758.869-3, para o cargo de Assessor de Departamento, de provi-
mento em comissão P62, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).    
Art. 2º Competirá ao servidor pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de 
serviços dentro da sua área de atuação; assessorar Diretores, Coordenadores e demais 
autoridades de sua área de atuação; orientar Diretores, Coordenadores e demais subor-
dinados no desempenho de suas atividades; transmitir, controlar e garantir o cumpri-
mento das ordens dos superiores no nível de execução.
§ 1º Competirá ainda coordenar e se responsabilizar pelo Departamento de Transpor-
tes do Município, gerenciar a manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos 
leves oficiais do Município, seja quanto à fiscalização dos serviços e trocas de peças, 
bem como a adequada aplicação dos recursos púbicos, inclusive com vistorias regula-
res junto as Oficinas (in loco) e emissão e relatórios sempre que requisitado.
§ 2º Competira também gerenciar o transporte público urbano municipal, garantindo 
a apropriada prestação de serviços em conformidade com o contrato e normas legais 
vigentes aplicáveis, incluindo a gestão na prestação de contas quanto aos recursos 
públicos empregados, promovendo vistorias e emissão de relatórios regulares.
Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.

Nova Odessa, 09 de agosto de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9006, DE 10 DE AGOSTO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições de servidor e da outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º Altera o cargo do servidor CARLOS AUGUSTO GONÇALVES, portador 
da cédula de identidade RG n. 40.181.929, para o cargo de Assessor de Direção, de 
provimento em comissão P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).    
Art. 2º Competirá ao servidor pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de 
serviços dentro da sua área de atuação; prestar assessoria aos seus superiores; orientar 
e acompanhar as atividades dos subordinados; transmitir e controlar a execução das 
ordens dos superiores no nível de sua competência.
Parágrafo único: Competirá ainda coordenar e se responsabilizar pela Central de 
Ambulâncias e Transporte Social da Secretaria de Saúde; gerenciar, em conjunto com 
o responsável pelo Departamento de Transportes, a manutenção corretiva e preventi-
va da frota de veículos oficiais leves da Secretaria de Saúde, inclusive com vistorias 
regulares junto as Oficinas (in loco) e emissão de relatórios sempre que requisitado; 
demais atribuições compatíveis com o cargo e de exigência da Secretaria de Saúde
Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.

Nova Odessa, 10 de agosto de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3824, DE 10 DE AGOSTO DE 2018
"Dispõe sobre atribuição de servidor e dá outras providências"

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

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Auxiliar Administrativo Chefe, de provimento 
P37, além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 
11 de maio de 2018, ao servidor REGINALDO RODRIGUES DA CRUZ, portador do 
RG nº 32.511.336-1, lotado no emprego de braçal.
Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados e encarregados na execu-
ção de suas atividades; coordenar os trabalhos afetos à subárea aos setores que é res-
ponsável; preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados e suas 
necessidades.
Parágrafo único: Competirá ainda coordenar e se responsabilizar pela manutenção 
corretiva e preventiva da frota de veículos pesados oficiais do Município, seja quanto 
à fiscalização dos serviços e trocas de peças, bem como a adequada aplicação dos re-
cursos púbicos, inclusive com vistorias regulares junto às Oficinas (in loco) e emissão 
de relatórios sempre que requisitado.
Art. 3º Diante das características atinentes à função de confiança, a comprovação de 
assiduidade do servidor se dará mediante declaração e/ou relatório pelo chefe imedia-
to, a ser remetido mensal e previamente ao fechamento da folha, junto à Diretoria de 
Recursos Humanos.
Art. 4º A gratificação concedida não integrará os salários do servidor para qualquer 
fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua concessão.
Art. 5º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessárias 
do teor deste Decreto no respectivo prontuário.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 10 de agosto de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9008 DE 13 DE AGOSTO DE 2018
"Altera cargo de servidor e da outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º Altera o cargo do servidor ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA, portador 
do RG n. 28.545.842-5, lotado no cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômi-
co e Social para o cargo de Secretário de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, de 
provimento em Comissão P73-A, sob o regime agente político.    

Art. 2º Competirá ao servidor planejar, dirigir, coordenar e liderar a execução dos ser-
viços, no âmbito da respectiva Secretaria, bem como em relação à adequada aplicação 
do plano governamental; acompanhar e avaliar as atividades das unidades relativas 
à Pasta de sua responsabilidade; assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de sua 
competência; exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas.
Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.
Nova Odessa, 13 de agosto de 2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 8137/2018, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar o servidor ALVI-
NO BARBOSA R.G. nº 15.124.123 Matrícula 495, a usufruir Licença Premio em 
descanso por 30 (trinta) dias a contar de 13 de agosto de 2018 a 11 de setembro de 
2018 restando 60 (sessenta) dias para época oportuna, obedecendo o que dispõe a 
Legislação em vigor.

Nova Odessa, 13 de agosto de 2018
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 7965/2016, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servidora GISELI 
SILVA DIAS GONÇALVES R.G. nº 23.769.923-0 Matrícula 1522, a usufruir Licença 
Premio em descanso por 30 (trinta) dias a contar de 20 de novembro de 2018 a 19 
de dezembro de 2018 restando 60 (sessenta) dias para época oportuna, obedecendo 
o que dispõe a Legislação em vigor. MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA EM 13 DE 
AGOSTO DE 2018.

Nova Odessa, 13 de agosto de 2018
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 7950/2017, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servidora PATRI-
CIA RUIZ R.G. nº 21.871.654 Matrícula 1787, a usufruir Licença Premio em des-
canso por 30 (trinta) dias a contar de 12 de setembro de 2018 a 11 de outubro de 
2018 restando 60 (sessenta) dias para época oportuna, obedecendo o que dispõe a 
Legislação em vigor.

Nova Odessa, 13 de agosto de 2018
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 5/2017, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servidora MARIA 
JOSE RIBEIRO MILANI R.G. nº 20.033.459 Matrícula 894, a usufruir Licença Pre-
mio em descanso por 30 (trinta) dias a contar de 19 de novembro de 2018 a 18 de 
dezembro de 2018 restando 60 (sessenta) dias para época oportuna, obedecendo o que 
dispõe a Legislação em vigor. 

Nova Odessa, 13 de agosto de 2018
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 

DECRETO Nº 3814 DE 26 DE JULHO 2018 - LEI Nº 3137

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências"
Benjamim Bill Vieira de Souza, Prefeito do Município de Nova Odessa em Exercício, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica,através do artigo 
78, Inciso I;

  Decreta:

  Artigo 1º- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar
  na importância de R$.4.115.899,97 distribuídos as seguintes dotações:

Ficha Unidade Orc. Funcional Programática  Natureza da Despesa Vinculo  Fonte de Recurso  Valor
  21 02 01 02  08.244.0002.2003      3.3.90.30.00  510 000  01                                    5.000,00
  25 02 01 02  08.244.0002.2003      3.3.90.36.00  500 000  02                                  17.250,00
  27 02 01 02  08.244.0002.2003      3.3.90.39.00  500 000  02                                    5.000,00
  28 02 01 02  08.244.0002.2003      3.3.90.39.00  500 000  05                                  47.500,00
  41 02 01 04  08.243.0002.2005      3.3.90.30.00  500 000  05                               920.000,00
  57 02 01 07  15.452.0002.2008      3.3.90.30.00  110 000  01                                  70.265,05
  58 02 01 07  15.452.0002.2008      3.3.90.39.00  110 000  01                                  54.684,92
  59 02 01 07  15.452.0002.1003      4.4.90.51.00  110 000  01                                105.000,00
  60 02 01 07  15.452.0002.1003      4.4.90.51.00  100 000  02                             1.300.000,00
  98 02 01 13  13.392.0002.1014      3.3.90.36.00  110 000  01                                    9.200,00
  114 02 03 01  04.122.0004.2018      3.1.90.01.00  110 000  01                                  35.300,00             
  115 02 03 01  04.122.0004.2018      3.1.90.11.00  110 000  01                                    1.000,00             
  121 02 03 01  04.122.0004.2018      3.3.90.33.00  110 000  01                                  15.000,00             
  122 02 03 01  04.122.0004.2018      3.3.90.36.00  110 000  01                                  60.300,00             
  123 02 03 01  04.122.0004.2018      3.3.90.39.00  110 000  01                                290.000,00             
  126 02 03 01  04.122.0004.1010      4.4.90.52.00  110 000  01                                    5.000,00             
  139 02 03 05  04.122.0004.2020      3.1.90.16.00  110 000  01                                    1.000,00             
  150 02 04 01  04.122.0005.2022      3.1.90.13.00  110 000  01                                    2.700,00             
  209 02 06 04  12.365.0007.2029      3.1.90.13.00  262 000  02                                230.000,00
  218 02 06 06  12.361.0007.2031      3.1.90.11.00  262 000  02                                500.000,00
  233 02 07 01  10.302.0008.2032      3.3.90.30.00  310 000  01                                210.000,00
  240 02 07 01  10.302.0008.2032      3.3.90.39.00  310 000  01                                  20.000,00
  242 02 07 01  10.302.0008.2032      3.3.90.39.00  300 000  05                                  32.000,00
  259 02 07 02  10.304.0008.2033      3.3.90.39.00  300 000  05                                       300,00
  278 02 08 01  27.812.0009.1026      4.4.90.51.00  310 000  01                                  36.400,00
  282 02 08 01  27.812.0009.1028      4.4.90.52.00  310 000  01                                      500,00
  287 02 09 01  15.452.0010.2036      3.1.90.94.00  110 000  01                                    2.800,00
  294 02 09 01  15.452.0010.1030      4.4.90.52.00  100 000   02                                  50.000,00
  308 02 10 02  15.451.0011.2038      3.3.90.30.00  110 000  01                                  13.000,00
  316 02 10 03  04.122.0011.2039      3.3.90.30.00  110 000  01                                  42.900,00
  317 02 10 03  04.122.0011.2039      3.3.90.39.00  110 000  01                                  33.800,00
  Art. 2º- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
  provenientes de:

Anulação:

Ficha Unidade Orc. Funcional Programática  Natureza da Despesa Vinculo  Fonte de Recurso                    Valor
  46 02 01 05  04.131.0002.2006      3.3.90.39.00  110 000  01                                  30.000,00             
  50 02 01 06  04.126.0002.2007      3.3.90.30.00  110 000  01                                  14.000,00             
  53 02 01 07  15.452.0002.2008      3.1.90.11.00  110 000  01                                105.000,00             
  75 02 01 09  15.452.0002.2010      3.3.90.39.00  110 000  01                                  20.000,00
  82 02 01 10  15.452.0002.2011      3.3.90.39.00  110 000  01                                394.649,97
  335 02 01 12  13.392.0002.2013  3.3.90.39.00  110 000  01                                  50.000,00
  131 02 03 02  04.122.0004.1012      4.4.90.61.00  110 000  01                                    1.000,00             
  132 02 03 03  28.846.0013.0099      3.3.90.47.00  110 000  01                                  20.000,00             
  213 02 06 04  12.365.0007.1021      4.4.90.51.00  262 000  02                                230.000,00
  224 02 06 06  12.361.0007.2031      3.1.90.11.00  262 000  02                                500.000,00
  225 02 07 01  10.302.0008.2032      3.1.90.11.00  310 000  01                                342.300,00
  270 02 08 01  27.812.0009.2035      3.1.90.11.00  310 000  01                                  36.400,00
  274 02 08 01  27.812.0009.2035      3.3.90.30.00  310 000  01                                       500,00

  Art. 3º- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Excesso: 2.372.050,00
  Art. 4º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de julho de 2018.
  Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 13 de agosto de 2018

 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

DECRETO Nº 3.823, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.
"Atualiza os valores referentes às penalizações constantes no art. 84, Seção VI, do Código Tributário Municipal"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
78, Inciso I e; CONSIDERANDO a necessidade de atualização de valores constantes no art. 84, Seção VI, do Código Tributário Municipal (CTM - Lei 914/84) e; CONSI-
DERANDO o disposto na Lei nº 1.790/2000, com alterações dadas pela Lei nº 2.112/2005, bem como o disposto no §4º do art. 84 do CTM, bem como o processo administra-
tivo 6690/2018 e; CONSIDERANDO ainda, o disposto nos Decretos nº 2.124/2005, 2.216/2006, 2.326/2007, 2.434/2008, 2.528/2009, 2.645/2010, 2.740/2011, 2.829/2012, 
2.960/2013, 3.235/2014, 3.484/2015, 3.607/2016, que determinaram o melhor índice de reajuste da inflação para os respectivos anos: DECRETA: Art. 1º Os valores de penalida-
des, das quais referem-se o art. 84, caput e seus parágrafos, passam a valer da seguinte forma: a) O valor original de R$50,00 fica reajustado para R$108,47; b) O valor original 
de R$100,00 fica reajustado para R$216,94; c) O valor original de R$500,00 fica reajustado para R$1.084,71. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas disposições em contrário.

Nova Odessa, 06 de agosto de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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