
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.882, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

"Altera o artigo 1º do Decreto n. 3.867, de 26 de outubro de 2018."

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;

DECRETA:

Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 3.867, de 26 de outubro de 2018, passa a ter a 
seguinte redação:  

"Art. 1ºFica aprovado o Loteamento Residencial denominado Parque Fortaleza, em 
gleba urbana com área total de 689.245,01m² e com as seguintes características: 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE CONTRATO

Terceiro Termo de Aditamento: Prorrogação de Prazo. Ao Contrato: 
010/2017.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 732/2017. 
Edital: 07/PP/2017. Contratada: L.W PIRES TREINAMENTOS - ME. Assinatura: 
24/10/2018. Vigência: 06 meses. Objeto: Contratação de empresa especializada, 
com capacidade técnica comprovada, para executar e assessorar tecnicamente a 
Diretoria e Promoção Social, visando o desenvolvimento do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos (SCFV) vinculado ao Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO

Quinto Termo de Aditamento: Prorrogação de Prazo. Ao Contrato: 
181/2013.
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PODER EXECUTIVO
Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 7887/2013. Edital: 
105/PP/2013. Contratada: Germânica Locadora de Veículos LTDA. Assinatura: 
11/10/2018. Vigência: 12 meses. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
prestações de serviço de transporte mediante locação de veículos devidamente 
equipados, com quilometragem livre e sem motorista, destinados a Guarda Municipal 
de Nova Odessa. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 157/2018.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 9199/2018. Edital. 52/
PE/2018. Detentora: Nasad Limp Comercial Ltda. Preço unitário para o item: item 01- 
R$ 954,00 - Marca: NP 200; Assinatura: 25/10/2018. Objeto: Registro de preços para 
futuras e eventuais aquisições de dosadores para máquina de lavar louça, incluindo 
instalação, sendo exclusiva para participação de microempresa, empresa de pequeno 
porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico.

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 147/2018.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 4382/2018. Edital. 10/
PE/2018. Detentora: Duomed Produtos Médicos e Hopitalares Eireli EPP. Preço 
unitário para o item: Itens A: Cota Principal; item 20 - R$ 0,47 - Marca: Medihouse; 
Assinatura: 03/10/2018. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de material hospitalar para atender a mandados judiciais com cota reservada para 
microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual. 
Modalidade: Pregão Eletrônico.

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 155/2018.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 4382/2018. Edital. 
10/PE/2018. Detentora: Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos 
Hospitalares Ltda. Preço unitário para o item: item 12- R$ 0,30 - Marca: Johnson 
& Johnson; Assinatura: 05/10/2018. Objeto: Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de material hospitalar para atender a mandados judiciais com 
cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor 
individual. Modalidade: Pregão Eletrônico.

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 156/2018.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 4382/2018. Edital. 10/
PE/2018. Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclarense. Preço unitário para o item: 
Itens A: Cota Principal; item 07 - R$ 1,74 - Marca: Falcon; item 13 - R$ 0,65 - Marca: 
BD; item 14 - R$ 0,65 - Marca: BD. Assinatura: 24/10/2018. Objeto: Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de material hospitalar para atender a 
mandados judiciais com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte 
e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico.

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 158/2018.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 8229/2018. Edital. 43/
PE/2018. Detentora: B&B Locações e Serviços Ltda. Preço unitário para o item: 
item 01 - R$ 104,50; Assinatura: 25/10/2018. Objeto: Registro de preços para futuros 
e eventuais serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca viva e 
de árvores, limpeza e remoção das sobras nas Escolas Municipais e na Secretaria 
Municipal de Educação, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão de obra. Modalidade: Pregão Eletrônico.  

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

Especificações Área (m²) %

1. Área de Lotes (nº de lotes: - 478) 245.382,21 35,60

2. Áreas Públicas 443.862,80 64,40

    2.1. Sistema Viário 223.185,84 32,38

    2.2. Áreas Institucionais 35.414,34 5,14

    2.3. Espaços Livres de Uso Público 185.262,62 26,88

        2.3.1. Áreas Verdes / APP 174.981,68 25,39

 2.3.2. Sistema de Lazer 10.280,94 1,49

3. Outros (especificar)

4. Área Loteada 689.245,01  100,00

6. Total da Gleba 689.245,01  100,00
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

DECRETO Nº 3.873 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Assistente, de provimento P48, além de 
percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 5% a que se refere o 
artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor ADRIANO 
NAKANDAKARE SEICHE, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 33.031.800-7, 
matrícula 2395, lotado no emprego de ESCRITURÁRIO.

Art. 2º Competirá ao servidor liderar os servidores lotados no setor de sua atuação, 
prestar assistência e orientações aos subordinados e superiores, conduzir e fiscalizar 
equipes de trabalho, planejar e fazer cumprir avaliação de desempenho de seus 
subordinados.

Art. 3º Competirá ainda ao servidor assessorar a Diretoria de Suprimentos na 
elaboração de Editais nas modalidades de Pregão Presencial e Eletrônico, Tomada de 
Preços, Concorrência Pública e Cartas-Convite; Assessorar na supervisão, fiscalização 
e execução de medidas que visem a assegurar o pleno desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao integral cumprimento da Lei Federal 8.666/93, Assessorar na 
coordenação e controle dos cadastros de fornecedores e material, Assessorar na 
fiscalização dos processos licitatórios instaurados, acompanhando toda sua execução 
e controlando prazos.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2859/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.874 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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, a servidora ALIK DE MATTOS SNIKER, portadora da 
Cédula de Identidade RG. Nº 28.545.745-7, matrícula 23310, lotada no emprego de 
ESCRITURÁRIO.

Art. 2º Competirá à servidora orientar seus subordinados e encarregados na execução 
de suas atividades, coordenar os trabalhos afetos à subárea aos setores que é 
responsável, preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados e suas 
necessidades.

Art. 3º Competirá ainda assessorar a Diretoria de Tesouraria e Arrecadação na 
implementação de rotinas de atendimento para otimizar o trâmite de recepção dos 
empenhos, das baixas dos documentos no sistema, dos pagamentos diários e suas 

DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação 

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. 
Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações 

sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica. 
E-mail: doficial@novaodessa.sp.gov.br

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

distribuições aos bancos, dos lançamentos das fichas no sistema, dos meios de 
arquivamento dos documentos da tesouraria e demais rotinas de expedientes.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3472/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.875 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, de 
provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar 
nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor ANDRE RICARDO FRIZONI, portador da 
Cédula de Identidade RG. Nº 40.758.759-7, matrícula 4687, lotado no emprego de 
BRAÇAL.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda responsabilizar-se pela manutenção nas Unidades Básicas 
de Saúde I, II e CAPS, a coordenação na execução das atividades administrativas 
vinculadas à sua subárea de atuação; prestar assistência e orientações aos subordinados 
e superiores; conduzir equipes de trabalho; planejar e implementar avaliação de 
desempenho de seus subordinados.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto em seu prontuário, cujas funções não afastam as 
previstas na Portaria nº 6.643, de 15 de junho de 2012.  

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3716/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.876 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, além de percentual de 
gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 7% a que se refere o artigo 48 da 
Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor ANDRÉ ROBERTO 
BARROS, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 23.286.271-0, matrícula 41422, 
lotado no emprego de ENFERMEIRO.

Art. 2º Competirá ao servidor analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
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laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda ao servidor promover, criar, dirigir e coordenar o Projeto 
Educação em Saúde destinado a paciente; gerir e promover e divulgação de 
normas e procedimentos; planejar e implementar avaliação de desempenho de seus 
subordinados; bem como outras atribuições correlatas à área e de obrigação vinculada 
à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.  

Art. 5º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 
2870/2013, nº 7702/2015, nº 3626/2017 e nº 3734/2018.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.877 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Assistente, de provimento P48, além de 
percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 3% a que se refere o 
artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora ANDREA 
PATRICIA VILELA TUPY, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 19.947.067-4, 
matrícula 2264, lotado no emprego de DENTISTA.

Art. 2º Competirá à servidora liderar os servidores lotados no setor de sua atuação, 
prestar assistência e orientações aos subordinados e superiores, conduzir e fiscalizar 
equipes de trabalho, planejar e fazer cumprir avaliação de desempenho de seus 
subordinados.

Art. 3º Competirá ainda ser a responsável pelos setores dos serviços relacionados à 
gestão das ocorrências ligadas às intervenções odontológicas Buco-Maxilo-Facieal, 
elaborando relatórios e propondo soluções que permitam o melhor aproveitamento 
dos recursos humanos e materiais disponibilizados, devendo cumprir ainda com as 
demais tarefas que lhe forem atribuídas pelo superior hierárquico.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2921/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.878 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Coordenador em Saúde, de provimento P64, 
além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 3% a que se 
refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor 
ANTONIO CARLOS SILVA MAYCHAK, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 
12.947.769-2, matrícula 21763, lotado no emprego de MEDICO UROLOGISTA.

Art. 2º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela coordenação técnica de sua área 
de atuação; planejar e fazer cumprir a programação dos serviços de seu Departamento; 
orientar seus subordinado na realização dos trabalhos, bem como quanto a conduta 
funcional; prestar assistência especializada da respectiva área diretamente com as 
autoridades superiores.

Art. 3º Competirá ainda ao servidor exercer a função de MEDICO AUDITOR DO 
SUS no Hospital e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2894/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.879 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Assistente, de provimento P48, além de 
percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 5% a que se refere o 
artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor BENON 
TOLEDO SIVIRINO, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 12.548.163-9, 
matrícula 1513, lotado no emprego de FISCAL GERAL.

Art. 2º Competirá ao servidor liderar os servidores lotados no setor de sua atuação, 
prestar assistência e orientações aos subordinados e superiores, conduzir e fiscalizar 
equipes de trabalho, planejar e fazer cumprir avaliação de desempenho de seus 
subordinados.

Art. 3º Competirá ainda auxiliar na gestão das atividades desenvolvidas na Secretaria 
Municipal de Esportes relacionados ao uso das praças esportivas, ginásios de 
esportes, piscinas, campos de futebol e demais dependências da Secretaria Municipal 
de Esportes, propor medidas de otimização da utilização dos espaços públicos da 
Secretaria Municipal de Esportes, bem como cumprir as demais atribuições que lhe 
forem incumbidas pelo Secretário de Esportes.  

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3076/2014.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.880 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Administrativo Chefe, de provimento 
P62, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 1% a que 
se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora 
CARLA BASSO INACIO, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 20.547.952-2, 
matrícula 2405, lotada no emprego de FISIOTERAPEUTA.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda a implementação de gestão junto ao Clube da Melhor Idade 
visando a conscientização dos idosos na necessidade de realizar atividades físicas, 
viabilizando maior adesão, promover atividades voltadas à Educação e Saúde 
com grupos específicos como os de diabetes e hipertensos, com acompanhamento 
na evolução dos níveis e resultados, bem como auxiliar na execução de eventos e 
campanhas.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3637/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.881 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Administrativo Chefe, de provimento 
P62, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 6% a que 
se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora 
CATIA SIRLENE DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 
23.769.972-2, matrícula 1223, lotada no emprego de OFICIAL ADMINISTRATIVO.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos afetos a 
sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e na execução 
dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas laborativas de 
sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda dirigir e controlar a equipe de fiscais que promovem a 
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cobrança de tributos através do controle e comparativos de lançamentos, fiscalização 
quanto aos lançamentos e cobrança das taxas de licenças do cadastro fiscal do 
município, promover ações voltadas à fiscalização do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Naturez e a fiscalização dos estabelecimentos comerciais e industriais. 
Caberá ainda promover ações, controlar, coordenar e supervisionar os trabalhos 
voltados ao cumprimento e aplicação da Lei Complementar Federal nº123/2006, 
que instituiu o "Supersimples" e estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte no ambito 
do município de Nova Odessa, além do atendimento à contribuintes, objetivando 
esclarecimentos de quaisquer dúvidas no tocante aos impostos de competencia 
municipal, estadual e federal e supervisionar a relação entre a Prefeitura de Nova 
Odessa e os micoempresários. Gerir os certificados digitais instalados e necessários ao 
desenvolvimento das atividades supra descritas.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2864/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.883 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Assistente, de provimento P48, além de 
percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio 
de 2018, a servidora CLAUDIA REGINA BORGES RITA, portadora da Cédula de 
Identidade RG. Nº 33.839.634-2, matrícula 4218, lotada no emprego de TECNICO 
EM EDIFICACOES.

Art. 2º Competirá à servidora liderar os servidores lotados no setor de sua atuação, 
prestar assistência e orientações aos subordinados e superiores, conduzir e fiscalizar 
equipes de trabalho, planejar e fazer cumprir avaliação de desempenho de seus 
subordinados.

Art. 3º Competirá ainda gerir a execução das obras públicas em contratos com terceiros, 
incluindo análise de planilhas, execução e medições; caberá ainda coordenação na 
execução das atividades administrativas vinculadas à sua subárea de atuação.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3718/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.884 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Administrativo Chefe, de provimento 
P62, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 1% 
a que se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à 
servidora CRISTIANE APARECIDA MARESCHI BARBOSA, portadora da 
Cédula de Identidade RG. Nº 18.329.045-8, matrícula 1111, lotada no emprego de 
FISIOTERAPEUTA.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos afetos a 
sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e na execução 
dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas laborativas de 
sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda a organização das diversas modalidades fisicas dos idosos, 
compreendendo ainda as atividades relativas aos esportes de competição, responsável 
pelos cursos promovidos pela Promoção Social e Fundo Social de Solidariedade que 
são ministrados na dependência do Clube, coordenação das campanhas e eventos a 
serem realizados no local, além da gestão dos contratos relativos ao Clube da Melhor 
Idade.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3636/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.885 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, de provimento P58, além de 
percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 2% a que se refere o 
artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor DALTON 
ANTONIO ZORZETTO, matrícula 3170, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 
8.671.021-7, lotado no emprego de AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS.

Art. 2º Competirá ao servidor analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda ao servidor responsabilizar-se pela fiscalização do Simples 
Nacional, repasse do ICMS, fiscalização das Instituições Bancárias, atendendo as 
disposições da resolução nº 30 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CQSN), órgão 
da Receita Federal do Brasil, vinculado ao Ministério da Fazenda. Caberá também, 
o estrito atendimento à Resolução nº 13 de 22/05/2006 da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo, devendo proceder aos atos e medidas necessários à perfeita 
execução dos serviços.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3462/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.886 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Assistente, de provimento P48, além 
de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de 
maio de 2018, ao servidor DESIDÉRIO APARECIDA SANTOS JUNIOR, matrícula 
4081, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 11.744.977-5, lotado no emprego de 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES.

Art. 2º Competirá ao servidor liderar os servidores lotados no setor de sua atuação, 
prestar assistência e orientações aos subordinados e superiores, conduzir e fiscalizar 
equipes de trabalho, planejar e fazer cumprir avaliação de desempenho de seus 
subordinados.

Art. 3º Competirá ainda gerenciar as atividades dos serviços afetos às análises de 
plantas e memoriais descritivos de obras que tramitam pela Diretoria de Projetos, 
buscando o aperfeiçoamento do setor; assessorar a Diretoria de Obras Públicas e de 
Projetos buscando a implementação de novas rotinas de tramitação de expedientes.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2897/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.887 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 o anexo III, incluindo 3% a que 
se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor 
DILSON CORREA DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 32.060.840-
2, matrícula 21504, lotado no emprego de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados e encarregados na execução 
de suas atividades, coordenar os trabalhos afetos à subárea aos setores que é 
responsável, preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados e suas 
necessidades.

Art. 3º Competirá ainda ser o encarregado pelo transporte e distribuição da Merenda 
Escolar no Município de Nova Odessa e cumprir com as demais atribuições que lhe 
forem especialmente delegadas.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2880/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.888 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Assistente, de provimento P48, além de 
percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio 
de 2018, ao servidor EDIVAL ROBERTO FARIA, portador da Cédula de Identidade 
RG. Nº 21.140.909, matrícula 2737, lotado no emprego de AGENTE DE TRANSITO.

Art. 2º Competirá ao servidor liderar os servidores lotados no setor de sua atuação, 
prestar assistência e orientações aos subordinados e superiores, conduzir e fiscalizar 
equipes de trabalho, planejar e fazer cumprir avaliação de desempenho de seus 
subordinados.

Art. 3º Competirá ainda assessorar o Chefe de Segurança Municipal acerca das 
necessidades e pontos importantes de sinalização de trânsito para garantir a excelência 
na prestação de serviços públicos bem assim evitar colisões e acidentes em pontos de 
cruzamento.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3320/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.889 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, de provimento P58, além de 
percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio 
de 2018, ao servidor EDIVALDO DE SOUZA FERRAZ, portador da Cédula de 
Identidade RG. Nº 23.222.557-6, matrícula 1342, lotado no emprego de MOTORISTA.

Art. 2º Competirá ao servidor analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda responsabilizar-se pelo controle do uso dos veículos sob 
supervisão do Departamento de Transportes.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 
2980/2013 e nº 3629/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.890 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, de provimento P58, além 
de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 4% a que se 
refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora 
EDNA MARIA MAGRI AZENHA, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 
11.671.970, matrícula 21382, lotada no emprego de AGENTE FISCAL DE RENDAS 
MUNICIPAIS.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda ser Encarregada pela elaboração e execução orçamentária, 
prestar assessoria a Diretoria de Tesouraria e Arrecadação na elaboração da previsão 
da Receita, fixar valor orçamentário das despesas por secretaria, além de acompanhar 
a execução do orçamento por dotações orçamentárias.  

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3474/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.891 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, de 
provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar 
nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, 
portador da Cédula de Identidade RG. Nº 15.124.003-6, matrícula 3976, lotado no 
emprego de BRAÇAL.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda responsabilizar-se pela manutenção nas Unidades Básicas de 
Saúde III, V e Vigilância em Saúde.  

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3715/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.892 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Assistente, de provimento P48, além de 
percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 3% a que se refere o 
artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor EDUARDO 
NAVARRETE BENTO FERNANDES, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 
27.628.348-X, matrícula 3288, lotado no emprego de BRAÇAL.

Art. 2º Competirá à servidora liderar os servidores lotados no setor de sua atuação, 
prestar assistência e orientações aos subordinados e superiores, conduzir e fiscalizar 
equipes de trabalho, planejar e fazer cumprir avaliação de desempenho de seus 
subordinados.

Art. 3º Competirá ainda ser o encarregado de acompanhar os serviços executados 
pelas equipes de braçais do município, reportando-se ao Diretor de Serviços Urbanos.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2885/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.893 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, além de percentual de 
gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, a 
servidora ELMICIA DE SOUZA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 
22.154.625-X, matrícula 4532, lotada no emprego de ENFERMEIRO.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda ser responsável pelo Setor de Enfermagem junto ao Hospital 
e Maternidade Municipal Dr Acílio Carreon Garcia, procedendo com a elaboração 
de escalas, autorização de horas extras, remanejamento de funcionários e trocas de 
plantão sendo responsável pela organização dos atendimentos externos emergenciais, 
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transferência de pacientes e atendimento 192.

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.  

Art. 5º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3627/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.894 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Administrativo Chefe,  além de 
percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio 
de 2018, a servidora ERIKA SALAZAR SANCHES MANOEL, portadora da 
Cédula de Identidade RG. Nº 29.162.103-X, matrícula 33146, lotada no emprego de 
COORDENADOR PEDAGOGICO.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos afetos a 
sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e na execução 
dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas laborativas de 
sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda a coordenação na execução das atividades administrativas 
vinculadas à sua subárea de atuação; prestar assistência e orientações aos subordinados 
e superiores; conduzir equipes de trabalho; planejar e implementar avaliação de 
desempenho de seus subordinados e ainda as atribuições de Estudos e Normas 
Pedagógicas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação sendo: I - Competirá ao 
servidor em conjunto com os demais servidores da pasta compor e cumprir a política 
educacional da Secretaria Municipal de Educação, bem como seu planejamento, 
aplicação, acompanhamento, desenvolvimento e avaliação; II- propor diretrizes e 
normas pedagógicas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Especial; III - elaborar, atualizar e normatizar o currículo 
da educação infantil e Fundamental em consonância com as diretrizes nacionais 
para a educação e demais diretorias da pasta; IV - identificar, selecionar, elaborar 
e especificar materiais e recursos pedagógicos necessários ao desenvolvimento 
das atividades escolares; V - avaliar e definir tecnologias para uso pedagógico na 
educação; VI - analisar e avaliar os resultados do ensino apresentados pelas avaliações 
internas e externas propondo medidas para correção de rumos e aprimoramento; VII - 
orientar as unidades escolares na implementação do currículo , das normas e diretrizes 
pedagógicas; VIII - organizar e manter registros de estudos e pesquisas pedagógicas e 
fomentar seu intercâmbio e uso através de ações de formação continuada oferecida ao 
quadro de gestores e docentes; IX- Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar 
as atividades das áreas que lhe são subordinadas; X-Prestar assessoramento técnico à 
Secretaria de Educação em assuntos relacionados com as ações de sua competência, 
indispensáveis ao desenvolvimento comum de suas atividades funcionais; XI - 
Manter bom relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os servidores, 
proporcionando-lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para o trabalho 
eficiente e produtivo.

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.  

Art. 5º Em razão das atribuições fica a servidora, no momento, afastada da função de 
Coordenadora Pedagógica.  

Art. 6º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3669/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.895 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 o anexo III, incluindo 2% 
a que se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao 
servidor HOMERO LUIZ DA SILVA FILHO, portador da Cédula de Identidade 
RG. Nº 15.124.103-X, matrícula 22310, lotado no emprego de OPERADOR DE 

MAQUINAS PESADAS.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados e encarregados na execução 
de suas atividades, coordenar os trabalhos afetos à subárea aos setores que é 
responsável, preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados e suas 
necessidades.

Art. 3º Competirá ainda auxiliar na gestão das atividades desenvolvidas pela 
Diretoria de Serviços Urbanos, ficando responsável pelos caminhões e maquinários da 
garagem municipal, fiscalizando seu uso, estado de conservação; propor medidas de 
otimização da utilização desses equipamentos; elaborar cronograma de manutenção e 
revisão preventiva e acompanhar seu cumprimento; inspecionar os veículos pesados e 
máquinas após a manutenção e emitir relatórios; cumprir as demais atribuições que lhe 
forem incumbidas pelo Diretor de Serviços Urbanos e secretário da pasta.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3078/2014.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.896 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, de 
provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, 
incluindo 2% a que se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio 
de 2018, ao servidor IVANDO APARECIDO DE OLIVEIRA, portador da Cédula 
de Identidade RG. Nº 21.125.146, matrícula 1981, lotado no emprego de BRAÇAL.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda responsabilizar-se pela manutenção na Unidade Básica de 
Saúde IV, Hospital Municipal e Ambulatório de Especialidades.  

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3717/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.897 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 JOEL PRADO GUIMARÃES DA SERRA, portador 
da Cédula de Identidade RG. Nº 17.089.613-4, matrícula 3083, lotado no emprego de 
TECNICO DE FUTEBOL DE CAMPO.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados e encarregados na execução 
de suas atividades, coordenar os trabalhos afetos à subárea aos setores que é 
responsável, preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados e suas 
necessidades.

Art. 3º Competirá ainda idealizar e submeter à gestão de serviços específicos na área 
de atuação; prestar assessoria especializada aos Secretários e Diretores da respectiva 
área; orientar e acompanhar os trabalhos do corpo de apoio técnico da sua área 
administrativa; coordenar as escolas de futebol infantil; responsabilizar-se pelas aulas 
da referida modalidade; apresentar planejamento anual, que deverá ser submetido 
ao Secretário da Pasta; coordenar a equipe de professores; atendimento aos pais de 
alunos e demais atribuições compatíveis com a função e de exigência da Secretaria e 
Esportes, Cultura e Turismo.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3731/2018.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.898 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
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"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, de 
provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, 
incluindo 3% a que se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 
2018, ao servidor JORGE JOSE NUNES, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 
20.778.936, matrícula 872, lotado no emprego de MOTORISTA.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda ser responsável pelas demandas relacionadas a gestão, 
controle e distribuição de produtos de limpeza, materiais pedagógicos e materiais de 
comunicação e outros relacionados a Secretaria de Educação e Unidades Escolares 
Municipais.  

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3361/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.899 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, de provimento P58, além de 
percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 8% a que se refere o 
artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor JORGE 
PEREIRA FAGUNDES, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 55.393.525-2, 
matrícula 2768, lotado no emprego de BIOLOGO.
Art. 2º Competirá ao servidor analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.
Art. 3º Competirá ainda ser Encarregado da Vigilância Sanutária da Secretaria de 
Saúde de Nova Odessa, controlando e fiscalizando o cumprimento de normas e padrões 
de interesse sanitário e as medidas que se aplicam a medicamentos e correspondentes, 
cosméticos, alimentos, saneantes e equipamentos e serviços de assitência à saúde. 
Fazer cumprir a aplicação de normas da Vigilância Sanitária a outras substâncias, 
materiais, serviços ou situações que possam, mesmo potencialmente, representar risco 
à saúde coletiva da população. Auxiliar na regulamentação e no controle da prestação 
de serviços de interesse da Saúde Pública. Compete ainda a articulação com os diversos 
órgãos e instituições responsáveis pela normatização e acompanhamento de produtos, 
serviços e ações intersetoriais, bem como prestar informações ao Diretor de Vigilância 
em Saúde e cumprir com as demais atribuições que lhe forem especialmente delegadas 
pelo mesmo.
Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2881/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.900 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, de 
provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, 
incluindo 1% a que se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de 
maio de 2018, ao servidor LEANDRO CESAR DE ALMEIDA PUPO, portador da 
Cédula de Identidade RG. Nº 40.964.811-5, matrícula 3437, lotado no emprego de 
ESCRITURARIO.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda ser o responsável pelo gerenciamento dos serviços 
administrativos referentes ao controle de documentos e multas de trânsito quanto 
ao recebimento, digitação e encaminhamento das mesmas; dos serviços de baixa 
das multas pagas por boleto e por ocasião do licenciamento do veículo; dos 
serviços relativos à declaração de real infrator e transferência de pontuação; de 
acompanhamento das instruções dos recursos e seu encaminhamento ao Cetran; dos 
serviços de encaminhamento dos relatórios ao Funset, das baixas das multas e emissão 

de GRU; devendo ainda cumprir com as demais tarefas que lhe forem atribuídas pelo 
Chefe de Segurança Municipal, a quem responderá.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2915/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.901 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 LEANDRO MACRIS ALVES DE SOUZA, portador 
da Cédula de Identidade RG. Nº 44.134.419-7, matrícula 5184, lotado no emprego de 
TECNICO DE INFORMATICA.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados e encarregados na execução 
de suas atividades, coordenar os trabalhos afetos à subárea aos setores que é 
responsável, preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados e suas 
necessidades.

Art. 3º Competirá ainda para responsabilizar-se pelo Setor de Informática, coordenando 
a execução das atividades administrativas vinculadas à sua subárea de atuação; prestar 
assistência e orientações aos subordinados e superiores; conduzir equipes de trabalho; 
planejar e implementar avaliação de desempenho de seus subordinados; dirigir e 
administrar serviços de informática, de acordo com objetivos e metas projetados; 
dirigir equipe em implantação de serviços e equipamentos garantindo a execução com 
qualidade e eficiência; auxiliar no planejamento de projetos e nos acompanhamentos 
de tendências tecnológicas.  

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3711/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.902 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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, a servidora LUCELIA HELENA ROMAO portadora da 
Cédula de Identidade RG. Nº 34.383.140-5, matrícula 3439, lotada no emprego de 
ESCRITURARIO.

Art. 2º Competirá à servidora orientar seus subordinados e encarregados na execução 
de suas atividades, coordenar os trabalhos afetos à subárea aos setores que é 
responsável, preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados e suas 
necessidades.

Art. 3º Competirá ainda gerenciar os serviços diários da tesouraria que se referem à 
confecção de cheques, ordens de pagamentos diários e suas distribuições aos bancos, 
além de assessorar a Diretoria de Tesouraria e Arrecadação na implementação de novas 
rotinas que visem acelerar a tramitação de expedientes e documentos da tesouraria.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3471/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
 

DECRETO Nº 3.903 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, de provimento P58, além de 
percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio 
de 2018, a servidora LUCIANA PARECIDA CREMPE DE SOUSA, portador da 
Cédula de Identidade RG. Nº 34.995.503-7, matrícula 23829, lotada no emprego de 
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ESCRITURARIO.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda o controle do fluxo de Caixa da Prefeitura, bem como 
na importação diária de arquivos eletrônicos das movimentações bancárias 
(recebimento de tributos), auxiliando no tratamento em nossos sistemas, para 
posterior contabilização. Assessorar na conferência dos Empenhos recebidos da 
Contabilidade e estando corretos, na classificação de acordo com o vencimento, e na 
determinação de seu arquivamento para posterior pagamento. Determinar a emissão 
de cheques para pagamento de Empenhos, atentando para a disponibilidade financeira 
nos Bancos, bem como para a correta utilização de recursos vinculados. Conferir e 
assinar cheques, anexá-los aos processos de pagamento e colher a assinatura do Sr. 
Prefeito e/ou do servidor responsável pela Ordenação de Despesa, de acordo com o 
valor. Encaminhar processos para pagamento. Conferir e assinar Boletim Diário do 
Movimento Caixa. Conferir e assinar Boletim do Movimento de Bancos. Conferir 
e assinar mensalmente as conciliações bancárias, efetuando as correções quando 
necessário. Preparar documentação para atendimento ao Tribunal de Contas, quando 
solicitado. Determinar o arquivamento de documentos (Boletim Diário do Movimento 
de Caixa, Boletim do Movimento de Bancos, Conciliação Bancária), após assinados 
pelo Sr. Prefeito, mantendo-os a disposição da Fiscalização. Acompanhar e fiscalizar a 
execução das rotinas da Tesouraria. Executar outras tarefas correlatas.  

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3471/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.904 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, de 
provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, 
incluindo 2% a que se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 
2018, ao servidor MARCOS ROBERTO OZOLIN, portador da Cédula de Identidade 
RG. Nº 11.425.125, matrícula 2864, lotado no emprego de ELETRICISTA.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda ser encarregado pela equipe do setor de elétrica, fornecer 
orientação técnica permanente aos seus subordinados, comandar e distribuir os 
trabalhos, priorizando os de emergência, além de executar e conferir os serviços de 
elétrica requisitados e, cumprir com as demais tarefas que lhe sejam atribuídas pelo 
Diretor ou Secretaria.  

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3515/2016.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.905 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, de provimento P58, além 
de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 3% a que se 
refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora 
MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 
18.457.668, matrícula 1193, lotada no emprego de OFICIAL ADMINISTRATIVO.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda assessorar Secretaria de Educação responsabilizando-se pelos 
serviços nas áreas de expediente, supervisão, elaboração de normas e protocolos; 
orientar e coordenar as atividades que lhe forem atribuídas pelo Secretário da pasta.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2868/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
 

DECRETO Nº 3.906 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Administrativo Chefe,  além de 
percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 
2018, a servidora MARLI DE OLIVEIRA EVANGELISTA DE PONTES, portadora 
da Cédula de Identidade RG. Nº 10.402.823-3, matrícula 5023, lotada no emprego de 
DIRETOR DE ESCOLA

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos afetos a 
sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e na execução 
dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas laborativas de 
sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda o exercício de funções junto à Supervisão de Ensino no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Além das funções já estabelecidas pela 
Portaria de Nº 7.376, de 13 de janeiro de 2014, deverá zelar pelo cumprimento das 
legislações e normas gerais da educação observando a sua aplicação e cumprimento e 
regularidade e fidedignidade da documentação escolar; Supervisionar e acompanhar 
os processos de avaliação, a execução da proposta pedagógica e diretrizes curriculares, 
divulgando e promovendo o cumprimento das diretrizes da política educacional 
das unidades escolares municipais; acompanhar no âmbito de sua competência 
o desenvolvimento das atividades de ensino nas escolas públicas municipais e 
privadas sob subordinação da Secretaria Municipal de Educação prestando todas 
as orientações necessárias e contribuindo para a melhoria contínua da qualidade da 
aprendizagem do aluno e dos serviços educacionais do município; Discutir e propor 
medidas ou soluções alternativas que possam contribuir para a melhoria da qualidade 
do trabalho pedagógico e administrativo, realizado pela equipe escolar ou para a 
superação dos problemas identificados; elaborar orientações, pareceres e minutas de 
normas regulamentares, manuais ou outros documentos referentes à organização e 
funcionamento das escolas da rede municipal sobre temas ou situações específicas 
da área educacional, quando solicitado, para subsidiar decisão superior; Participar de 
reuniões com as equipes dos diferentes setores da Secretaria Municipal de Educação 
para definição ou orientação legal quanto aos projetos, medidas e ações a serem 
implementadas nas áreas pedagógica e administrativo-financeira, apresentar relatórios 
e informar sobre a execução das ações / avaliar resultados alcançados e situações 
identificadas em assuntos específicos que necessitem de providências/intervenção 
imediata para correção; Visitar regularmente e quando constatada a necessidade, 
as unidades escolares públicas e privadas subordinadas a Secretaria Municipal de 
Educação para garantir a observância ao fiel cumprimento da legislação e melhoria 
dos processos educacionais e encaminhamento de providências no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação e Administração, registrando em termo de visita. 
Supervisionar e manter a Secretaria Municipal de Educação devidamente informada 
sobre as diretrizes técnico-pedagógicas e administrativo-financeiras das unidades 
escolares municipais prestando as orientações ou os esclarecimentos necessários para 
garantir a integração da rede municipal de ensino; Manter atualizados os arquivos dos 
atos legais das unidades escolares da rede municipal, apreciar, emitir pareceres e fazer 
encaminhamentos relativos a processos de autorização, aprovação, reconhecimento, 
credenciamento, encerramento de atividades e possíveis irregularidades das unidades 
escolares subordinadas a Secretaria Municipal de Educação; Articular com as demais 
Secretarias Municipais, com o Conselho Municipal e Tutelar, com as Promotorias 
Públicas e outros órgãos as demandas educacionais para definir, encaminhar ou 
esclarecer procedimentos legais implantados e/ou a serem implantados; Fazer gestão 
e acompanhar a utilização racional dos espaços escolares na rede escolar por meio 
dos processos de matrículas, criação/extinção de turmas, atribuição de classes e 
aulas, do censo escolar, e demais assuntos relacionados a vida escolar dos alunos sob 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação monitorando os processos, 
via sistemas informatizados. Dar atendimento às demandas da Educação Especial 
e Educação de Jovens e adultos, garantindo o suporte da supervisão dos serviços e 
atividades realizadas no âmbito das escolas e Secretaria de Educação, orientação e 
subsídios para seu desenvolvimento, promoção de parcerias e acompanhamento das 
instituições públicas e privadas e auxílio ao planejamento e implementação das ações 
direcionadas ao atendimento educacional especializado na perspectiva da educação 
inclusiva.

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.

Art. 5º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3.765/2018.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.907 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições de servidor e dá outras providências"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
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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 Oficial Administrativo Chefe, além de 
percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 8% a que se refere o 
artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora MIRIAM 
REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA, portadora da Cédula de Identidade RG. 
Nº 19.893.067-7, matrícula 21398, lotada no emprego de DIRETOR DE ESCOLA.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda idealizar e submeter à gestão de serviços específicos na área 
de atuação; prestar assessoria especializada aos Secretários e Diretores da respectiva 
área; orientar e acompanhar os trabalhos do corpo de apoio técnico da sua área 
administrativa; elaboração e a implementação de Programas, ações e projetos voltados 
ao cumprimento dos objetivos previstos no artigo 152 da Constituição do Estado de 
São Paulo; promover medidas que conjuguem demandas da Região Metropolitana de 
Campinas, com os interesses do Município; fortalecer a capacidade de gestão e da 
governabilidade nas atividades afetas ao desenvolvimento Metropolitano, indicando 
medidas quanto á formulação de políticas públicas e a proposição de diretrizes atuar 
de maneira harmônica com os demais Departamentos de modo a auxiliar na solução 
ou na prevenção de problemas.  

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.  

Art. 5º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3659/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.908 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, de provimento P58, além de 
percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 4% a que se refere o 
artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora MONICA 
MIOTI DA SILVA, matrícula 3171, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 
40.182.175-4, lotada no emprego de AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS.

Art. 2º Competirá a servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda dirigir, coordenar e controlar a equipe de agentes fiscais, que 
promovem a cobrança de tributos através do controle e comparativos de lançamentos; 
fiscalização quanto aos lançamentos e cobrança das taxas de licenças do cadastro 
fiscal do município; promover ações voltadas à fiscalização do ISSQN e a fiscalização 
dos estabelecimentos comerciais e industriais; promover ações, controlar, coordenar e 
supervisionar os trabalhos voltados ao cumprimento e aplicação da Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações; gerir os certificados digitais instalados e necessários ao 
desenvolvimento das atividades descritas; realização de diligências; proceder todos os 
atos e medidas legais necessários para a perfeita execução dos serviços.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 
2876/2013 e nº 3741/2018.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.909 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Administrativo Chefe, de provimento 
P62, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 2% a que 
se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora 
PAULA FACIULLI, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 21.125.215, matrícula 
3087, lotada no emprego de VETERINARIO.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda ser Encarregadada Vigilância em Zoonoses, respondendo 
pelo controle de zoonoses urbanas, bem como atender a população, fornecendo 
orientações ou executando atividades de controle de populações de animais domésticos 
e sinantrópicos que causem agravos à saúde; atuar em conjunto com as demais 
Vigilâncias em Saúde do Município no controle de endemias comprovadamente 
registradas na cidade - especialmente no combate à dengue; responder tecnicamente 
pela Vigilância em Zoonoses, bem como prestar informações ao Secretário de Saúde.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2872/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.910 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, além de percentual de 
gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 8% a que se refere o artigo 48 da 
Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora PAULA MESTRINER, 
portador da Cédula de Identidade RG. Nº 43.527.211-1, matrícula 4533, lotada no 
emprego de ENFERMEIRO.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda ser Enfermeira encarregada pela Vigilância Epidemiológica, 
respondendo pela ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de adotar medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. Compete ainda fornecer orientação técnica permanente para 
os responsáveis pela decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. 
Para subsidiar esta atividade, deve tornar disponíveis informações atualizadas sobre 
a ocorrência dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes 
em uma área geográfica ou população determinada; deverá também se responsabilizar 
pelo cumprimento das práticas normatizadas pelas esferas Estaduais e Federais a que 
se submete a Vigilância Epidemiológica, e das atividades técnicas correlatas. Deverá 
ainda, prestar informações ao Diretor de Vigilância em Saúde e à Secretaria de Saúde, 
e cumprir com as demais tarefas que lhe sejam atribuídas pelo Diretor ou Secretaria.

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.  

Art. 5º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3428/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.911 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 o anexo III, incluindo 3% a que 
se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor 
PAULO CESAR LOPES, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 19.893.058-6, 
matrícula 21317, lotado no emprego de OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados e encarregados na execução 
de suas atividades, coordenar os trabalhos afetos à subárea aos setores que é 
responsável, preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados e suas 
necessidades.

Art. 3º Competirá ainda ser o encarregado pelo acompanhamento dos serviços de 
conservação, obras, drenagem e reparos nas vias urbanas do Município. Atuar segundo 
orientação do Diretor de Serviços Urbanos e nas demais atribuições competências que 
lhe sejam atribuídas.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
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para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2873/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.912 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, de 
provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar 
nº 56, de 11 de maio de 2018, ao servidor PAULO VIEIRA DOS SANTOS, portador 
da Cédula de Identidade RG. Nº 27.986.060-2, matrícula 32677, lotado no emprego 
de OPERADOR DE MOTOSERRA.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda ser Encarregado pelas demandas relacionadas a gestão, 
controle e distribuição dos serviços de cortes e podas de árvores.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3383/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.913 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Chefe de Seção, além de percentual de 
gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, a servidora 
ROSANA CASTRO DOS SANTOS DE MELO, portador da Cédula de Identidade 
RG. Nº 34.525.252-4, matrícula 4595, lotada no emprego de ENFERMEIRO.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda coordenar o Centro Cirúrgico e Obstétrico do Hospital e 
Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia; idealizar e submeter à gestão 
de serviços específicos na área de atuação; prestar assessoria especializada aos 
Secretários e Diretores da respectiva área; orientar e acompanhar os trabalhos do 
corpo de apoio técnico da sua área administrativa; apresentar planejamento anual, que 
deverá ser submetido ao Secretário da Pasta; e demais atribuições compatíveis com a 
função e de exigência da Secretaria Municipal de Saúde."  

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.  

Art. 5º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 
3735/2018 e nº 3738/2018.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.914 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, de 
provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, 
incluindo 1% a que se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio 
de 2018, à servidora ROSANA DE FATIMA RIBEIRO PIEROZZI DE MORAES, 
portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 25.000.2279, matrícula 22625, lotada no 
emprego de ESCRITURARIO.

Art. 2º Competirá à servidora orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda assessorar a Diretoria de Tesouraria e Arrecadação na 
implementação de rotinas ligadas à elaboração de reservas dos valores a serem 
pagos, de geração de empenhos, de orientação dos clientes internos na elaboração dos 
empenhos, na conferência e gerenciamento dos arquivos de adiantamentos de viagens, 
bem como assessorar no trâmite das demais rotinas de expedientes.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3473/2015.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.915 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Assistente, de provimento P48, além de 
percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 
2018, a servidora ROSELI APARECIDA FERRAZ DE MARCO, portadora da Cédula 
de Identidade RG. Nº 18.457.647, matrícula 1061, lotado no emprego de OFICIAL 
ADMINISTRATIVO.

Art. 2º Competirá à servidora liderar os servidores lotados no setor de sua atuação, 
prestar assistência e orientações aos subordinados e superiores, conduzir e fiscalizar 
equipes de trabalho, planejar e fazer cumprir avaliação de desempenho de seus 
subordinados.

Art. 3º Competirá ainda gerenciar as atividades dos serviços afetos à Divisão; gerenciar 
a implantação de normas e rotinas de emissão de relatórios assistenciais com base nos 
aplicativos do DATASUS ou próprios; manter atualizado o banco de dados do Cadastro 
Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES; orientar e acompanhar os setores de 
faturamento das Unidades de Saúde próprias da Secretaria; coordenar o lançamento 
da produção nos Sistemas de Informação oficial de todas as internações hospitalares 
e procedimentos ambulatoriais e de alto custo/alta complexidade realizados pelo 
SUS/Nova Odessa; coordenar a revisão e processamento do pagamento de todas as 
internações hospitalares e de todos os procedimentos ambulatoriais realizados pelo 
SUS/Nova Odessa; executar outras atividades correlatas que lhe forem conferidas por 
superior.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2862/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.916 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Administrativo Chefe, além de percentual 
de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, a 
servidora ROSIMAR PASCHOALIM ANTONIO, portadora da Cédula de Identidade 
RG. Nº 16.575.959, matrícula 2164, lotada no emprego de VICE-DIRETOR.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos afetos a 
sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e na execução 
dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas laborativas de 
sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda a coordenação na execução das atividades administrativas 
vinculadas à sua subárea de atuação; prestar assistência e orientações aos subordinados 
e superiores; conduzir equipes de trabalho; planejar e implementar avaliação de 
desempenho de seus subordinados e ainda gerir e acompanharr a política  educacional 
da Secretaria Municipal de Educação, bem como seu planejamento, desenvolvimento 
e avaliação; planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas 
que lhe são subordinadas; responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens 
patrimoniais alocados em suas unidade administrativas; manter bom relacionamento 
interno, respeitoso e cordial com todos os servidores, proporcionando-lhes orientações, 
ensinamentos e motivando-os para o trabalho eficiente e produtivo; desempenhar 
outras atividades que lhe sejam designadas no âmbito de sua área de atuação e de 
exigência da Secretaria de Educação.

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.  
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Art. 5º Em razão das atribuições fica a servidora, no momento, afastada da função de 
Vice-Diretor.  

Art. 6º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3670/2017.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.917 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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, a servidora SANDRA BORTOT DA SILVA PRADO portadora 
da Cédula de Identidade RG. Nº 32.793.962-X, matrícula 3215, lotada no emprego de 
ALMOXARIFE.

Art. 2º Competirá à servidora orientar seus subordinados e encarregados na execução 
de suas atividades, coordenar os trabalhos afetos à subárea aos setores que é 
responsável, preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados e suas 
necessidades.

Art. 3º Competirá ainda assessorar a Diretoria de Suprimentos, auxiliando os serviços 
do Diretor de Suprimentos, avaliando os processos; propor a implantação de normas 
e rotinas; emitir relatórios; supervisionar, controlar e executar outras atividade 
correlatas que lhe forem conferidas.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2893/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.918 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Dirigente Hospitalar, de provimento P64-A, 
além de percentual de gratificação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de 
maio de 2018, a servidora SILMARA RITA VICTORIO CASTELAR RODRIGUES, 
portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 7.108.537-3, matrícula 21212, lotada no 
emprego de MEDICO PEDIATRA.

Art. 2º Competirá à servidora responsabilizar-se pela gestão hospitalar, no que se refere 
ao Corpo Clínico e demais profissionais da área da saúde do respectivo departamento; 
gerir e assegurar as atividades e o bom andamento da assistência médica do Hospital; 
supervisionar a execução de tarefas de seus subordinados junto ao Hospital Municipal; 
identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda coordenar equipes de trabalho; gerenciar e acompanhar 
expedientes administrativos em todas as suas fase; prestar assistência especializada 
inerente a sua área de atuação; responsabilizar-se pelas visitas na pediatria clínica, 
devendo prescrever, evoluir e solicitar exames; responsabilizar-se pela transferência 
de pacientes da pediatria; realizar os protocolos necessários junto a referida clínica, 
incluindo internações; responsabilizar-se pela organização da sala de emergência 
pediátrica; manter disponível nos plantões devendo comparecer sempre que necessário; 
responsabilizar-se pelo Ambulatório de Neuropediatra, devendo gerir e fazer cumprir 
consultas médicas de no mínimo 18 semanais, de acordo com a demanda; visitas 
regulares no limite de até 20 horas/mês.

Art. 4º As visitas clínicas além das estabelecidas no artigo 2º, deverão ser previamente 
autorizadas pelo responsável e as horas excedentes serão remuneradas conforme 
estabelecido na hora/plantão observando, contudo, que o total de horas não poderá 
ultrapassar o limite de 25 horas/mês.

Art. 5º Deverá a Diretoria de Recursos Humanos promover as anotações necessárias 
do teor deste Decreto no respectivo prontuário, cujas funções não afastam as prevista 
na Portaria nº 5.708, de 10 de novembro de 2009.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto 
nº3757/2018.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.919 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Administrativo Chefe, de provimento 
P62, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 1% a que 
se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora 
SOLANGE APARECIDA PAULON, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 
17.297.939, matrícula 604, lotada no emprego de ASSISTENTE SOCIAL.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda assessorar a Diretoria de Promoção Social na adoção de 
Políticas Públicas de Assistência Social, que abrange as diversas ações e projetos 
sociais municipais, bem como nos Contratos e Convênios e ainda, projetos federais e 
estaduais desenvolvidos no âmbito do município de Nova Odessa, responsabilizando-
se pela implantação, implementação, desenvolvimento e acompanhamento dos 
diversos projetos sociais.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2861/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.920 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Oficial Administrativo Chefe,   além de 
percentual de gratificação a que se refere o anexo III, incluindo 1% a que se refere 
o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora SUELI 
CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 
28.042.172-2, matrícula 22245, lotada no emprego de DIRETOR DE ESCOLA

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos afetos a 
sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e na execução 
dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas laborativas de 
sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda o exercício de funções junto à Supervisão de Ensino no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Além das funções já estabelecidas pela 
Portaria de Nº 3.829, de 19 de junho de 2004, deverá zelar pelo cumprimento das 
legislações e normas gerais da educação observando a sua aplicação e cumprimento e 
regularidade e fidedignidade da documentação escolar; Supervisionar e acompanhar 
os processos de avaliação, a execução da proposta pedagógica e diretrizes curriculares, 
divulgando e promovendo o cumprimento das diretrizes da política educacional 
das unidades escolares municipais; acompanhar no âmbito de sua competência 
o desenvolvimento das atividades de ensino nas escolas públicas municipais e 
privadas sob subordinação da Secretaria Municipal de Educação prestando todas 
as orientações necessárias e contribuindo para a melhoria contínua da qualidade da 
aprendizagem do aluno e dos serviços educacionais do município; Discutir e propor 
medidas ou soluções alternativas que possam contribuir para a melhoria da qualidade 
do trabalho pedagógico e administrativo, realizado pela equipe escolar ou para a 
superação dos problemas identificados; elaborar orientações, pareceres e minutas de 
normas regulamentares, manuais ou outros documentos referentes à organização e 
funcionamento das escolas da rede municipal sobre temas ou situações específicas 
da área educacional, quando solicitado, para subsidiar decisão superior; Participar de 
reuniões com as equipes dos diferentes setores da Secretaria Municipal de Educação 
para definição ou orientação legal quanto aos projetos, medidas e ações a serem 
implementadas nas áreas pedagógica e administrativo-financeira, apresentar relatórios 
e informar sobre a execução das ações / avaliar resultados alcançados e situações 
identificadas em assuntos específicos que necessitem de providências/intervenção 
imediata para correção; Visitar regularmente e quando constatada a necessidade, 
as unidades escolares públicas e privadas subordinadas a Secretaria Municipal de 
Educação para garantir a observância ao fiel cumprimento da legislação e melhoria 
dos processos educacionais e encaminhamento de providências no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação e Administração, registrando em termo de visita. 
Supervisionar e manter a Secretaria Municipal de Educação devidamente informada 
sobre as diretrizes técnico-pedagógicas e administrativo-financeiras das unidades 
escolares municipais prestando as orientações ou os esclarecimentos necessários para 
garantir a integração da rede municipal de ensino; Manter atualizados os arquivos dos 
atos legais das unidades escolares da rede municipal, apreciar, emitir pareceres e fazer 
encaminhamentos relativos a processos de autorização, aprovação, reconhecimento, 
credenciamento, encerramento de atividades e possíveis irregularidades das unidades 
escolares subordinadas a Secretaria Municipal de Educação; Articular com as demais 
Secretarias Municipais, com o Conselho Municipal e Tutelar, com as Promotorias 
Públicas e outros órgãos as demandas educacionais para definir, encaminhar ou 
esclarecer procedimentos legais implantados e/ou a serem implantados; Fazer gestão 
e acompanhar a utilização racional dos espaços escolares na rede escolar por meio 
dos processos de matrículas, criação/extinção de turmas, atribuição de classes e 
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aulas, do censo escolar, e demais assuntos relacionados a vida escolar dos alunos sob 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação monitorando os processos, 
via sistemas informatizados. Dar atendimento às demandas da Educação Especial 
e Educação de Jovens e adultos, garantindo o suporte da supervisão dos serviços e 
atividades realizadas no âmbito das escolas e Secretaria de Educação, orientação e 
subsídios para seu desenvolvimento, promoção de parcerias e acompanhamento das 
instituições públicas e privadas e auxílio ao planejamento e implementação das ações 
direcionadas ao atendimento educacional especializado na perspectiva da educação 
inclusiva.

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.

Art. 5º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3766/2018.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.921 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, 
de provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere a Lei 
Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, à servidora VIVIANE CRISTINA 
LANZONI NICOLETTI, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 30.838.963-3, 
matrícula 2456, lotada no emprego de AGENTE DE SAUDE.

Art. 2º Competirá à servidora orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda para coordenar as ações relativas ao recursos humanos da 
Secretaria Municipal de Saúde e demais atribuições compatíveis com a função e de 
exigência pela Secretaria Municipal de Saúde.  

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
3736/2018.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.922 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
"Dispõe sobre atribuições 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 Encarregado, de 
provimento P34, além de percentual de gratificação a que se refere o anexo III, 
incluindo 2% a que se refere o artigo 48 da Lei Complementar nº 56, de 11 de maio 
de 2018, à servidora ZILDA MANTOVANI DA SILVA, portadora da Cédula de 
Identidade RG. Nº 21.657.841, matrícula 1976, lotada no emprego de AUXILIAR DE 
APOIO ESCOLAR.

Art. 2º Competirá à servidora orientar seus subordinados na execução de suas 
atividades, coordenar os trabalhos afetos ao setor que é responsável, preparar 
demonstrativo das necessidades materiais e de serviços do setor.

Art. 3º Competirá ainda ser encarregada do CRAS; auxiliando nas políticas sociais 
promovidas pela instituição em conformidade com as determinações da Promoção 
Social e nas demais atribuições que lhe forem conferidas pelos seus superiores.

Art. 4º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
2882/2013.

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca o candidato classificado no 
Concurso Público n.º 01/16, sob o n.º 9º, para o emprego de MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 
30 de junho de 2016, para atribuição de 01 (uma) vaga. A atribuição será realizada 
no dia 13 de novembro de 2018, terça-feira às 09 horas, no Auditório da Prefeitura 
Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro. No ato da atribuição, 
o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os seguintes documentos: 
1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox; 2-Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental Completo - xerox autenticado; 3-Carteira Nacional de Habilitação - 
Categoria "D" ou "E" -xerox autenticado; 4-Curso de Movimentação Operacional de 
produtos Perigosos - MOPP - Reconhecido pelo CONTRAN - xerox 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 para o emprego de Motorista de Ambulância. 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 na Diretoria de 
Recursos Humanos até o dia 30/11/2018, munido de todos os documentos necessários 
os quais serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto 
se ficar dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos 
solicitados pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato 
deverá se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.  O exercício se dará dia 
03/12/2018.

CANDIDATO CONVOCADO

Class.  Nome
09º  AILTON BOSCO RIBEIRO NORONHA
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