
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.862, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018.
"Altera o artigo 3º do Decreto n. 3.116, de 14 de agosto de 2014."

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 3º do Decreto n. 3.116, de 14 de agosto de 2014, passa a ter a seguinte 
redação:  

"Art. 3º Referida equipe utilizará para os seus serviços uma viatura especializada, 
que será ocupada preferencialmente por 3 (três) Guardas Civis Municipais, equipada 
com armamento de grosso calibre e outros equipamentos de menor potencial ofensivo, 
para uso estritamente segundo os parâmetros legais e regulamentares."

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

Nova Odessa, 04 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.844, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.
"Altera o artigo 1º do Decreto n. 3.491 de 14 de dezembro de 2015."

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 O artigo 1º do Decreto n. 3.491 de 14 de dezembro de 2015, passa a ter a 
seguinte redação:  

"Art. 1º Designa o servidor LUCIEL CARLOS DE OLIVEIRA, portador da Cédula de 
Identidade RG. Nº 24.168.960-0, matricula 2849, para a função de GCM Inspetor de 
Equipe "Noturno",o qual terá acrescido do padrão de sua classe 20%, para exercer 
as atividades abaixo descritas:
I- ter a iniciativa necessária ao exercício do comando e usá-la a sua inteira respon-
sabilidade;
II- esforçar-se para que seus subordinados façam do cumprimento do dever um ver-
dadeiro modo de viver e exigir que pautem sua conduta quer dentro, quer fora da 
instituição, pelas normas da mais severa moral;
III- imprimir a todos os seus atos, como por exemplo, a máxima correção, pontuali-
dade e justiça;
IV- conhecer bem como seus comandados;
V- providenciar, dentro de suas atribuições, para que a instituição esteja sempre em 
condições de ser prontamente empregada;
VI- atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas em 
termos apropriados, desde que sejam a sua competência;
VII- realizar as movimentações de GCMs, objetivando a melhor convivência do ser-
viço no turno;
VIII- zelar pela conduta pessoal e profissional de todos os seus subordinados;
IX- organizar os relatórios de praxe de acordo com cada função;
X- zelar pelo cumprimento das metas e disposições das normas emanadas pelo Co-
mando da corporação e da administração pública municipal;
XI- desempenhar todas as atribuições correlatas a todos demais guardas civis mu-
nicipais."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções contrárias.

Nova Odessa, 02 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.842, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.
"Altera o artigo 1º do Decreto n. 3.488 de 14 de dezembro de 2015."

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

DECRETA:

Art. 1º O artigo 1º do Decreto n. 3.488 de 14 de dezembro de 2015, passa a ter a 
seguinte redação:  

  "Art. 1º Designa o servidor BENVINDO OSMAR, portador da Cédula de Identidade 
RG. Nº16.800.497, matricula 1117, para a função de GCM Inspetor de Equipe "Diur-
no", o qual terá acrescido do padrão de sua classe 20%, para exercer as atividades 
abaixo descritas:
I- ter a iniciativa necessária ao exercício do comando e usá-la a sua inteira respon-
sabilidade;
II- esforçar-se para que seus subordinados façam do cumprimento do dever um ver-
dadeiro modo de viver e exigir que pautem sua conduta quer dentro, quer fora da 
instituição, pelas normas da mais severa moral;
III- imprimir a todos os seus atos, como por exemplo, a máxima correção, pontuali-
dade e justiça;
IV- conhecer bem como seus comandados;
V- providenciar, dentro de suas atribuições, para que a instituição esteja sempre em 
condições de ser prontamente empregada;
VI- atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas em 
termos apropriados, desde que sejam a sua competência;
VII- realizar as movimentações de GCMs, objetivando a melhor convivência do ser-
viço no turno;
VIII- zelar pela conduta pessoal e profissional de todos os seus subordinados;
IX- organizar os relatórios de praxe de acordo com cada função;
X- zelar pelo cumprimento das metas e disposições das normas emanadas pelo Co-
mando da corporação e da administração pública municipal;
XI- desempenhar todas as atribuições correlatas a todos demais guardas civis mu-
nicipais."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções contrárias.

Nova Odessa, 02 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.860, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.
"Altera o artigo 1º do Decreto n. 3.839 de 04 de setembro 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;

DECRETA:

Art. 1º O artigo 1º do Decreto n. 3.839 de 04 de setembro de 2018, passa a ter a se-
guinte redação:  

  "Art.1º (...)
§ 1ºSerão caucionados os seguintes lotes, e realizados os respectivos serviços, nos 
termos descritos abaixo:

I- Lotes de 01 a 16 da Quadra 29; Lotes 01 e 16 da Quadra 30; Lotes de 01 a 16 da 
Quadra 31; Lotes de 01 a 16 da Quadra 34; Lotes de 01 a 16 da Quadra 35; Lotes de 
01, 02 e 15 da Quadra 36; perfazendo um total de 83 lotes, em garantia às obras de 
terraplenagem e pavimentação;  

II- Lotes 03 a 14 da Quadra 36, perfazendo um 12 lotes, em garantia às obras de rede 
de drenagem;  

III- Lotes 01 a 06 da Quadra 32 e Lotes 01 a 06 da Quadra 33 perfazendo um total 
de 12 lotes, em garantia às obras de rede de esgoto, estação de tratamento de esgoto;

IV- Lotes 02 a 07 da Quadra 26 e Lotes 10 a 15 da mesma quadra, perfazendo um 
total de 12 lotes, em garantia às obras de rede de água, estação de tratamento de água 
e reservatório de água;

V- Lotes 01 a 16 da Quadra 27 e Lotes 01, 08, 09 e 16 da Quadra 26 perfazendo um 
total de 20 lotes, em garantia às obras de energia elétrica, iluminação pública, arbori-
zação, praças e calçadas;  

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções contrárias, especialmente o artigo 1º do Decreto nº 3.839 de 04 de setembro de 
2018.

Nova Odessa, 01 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3.845, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.
"Altera o artigo 1º do Decreto n. 3.779 de 25 de maio 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;

DECRETA:

Art. 1º O artigo 1º do Decreto n. 3.779 de 25 de maio de 2015, passa a ter a seguinte 
redação:  

"Art. 1º Designa o servidor FABIANO TADEU MACHADO, portador da Cédula de 
Identidade RG. Nº 22.166.695-3, matricula 3025, para a função de GCM Inspetor de 
Equipe , "Diurno",o qual terá acrescido do padrão de sua classe 20%, para exercer 
as atividades abaixo descritas:
I- ter a iniciativa necessária ao exercício do comando e usá-la a sua inteira respon-
sabilidade;
II- esforçar-se para que seus subordinados façam do cumprimento do dever um ver-
dadeiro modo de viver e exigir que pautem sua conduta quer dentro, quer fora da 
instituição, pelas normas da mais severa moral;
III- imprimir a todos os seus atos, como por exemplo, a máxima correção, pontuali-
dade e justiça;
IV- conhecer bem como seus comandados;
V- providenciar,dentro de suas atribuições, para que a instituição esteja sempre em 
condições de ser prontamente empregada;
VI- atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas em 
termos apropriados, desde que sejam a sua competência;
VII- realizar as movimentações de GCMs, objetivando a melhor convivência do ser-
viço no turno;
VIII- zelar pela conduta pessoal e profissional de todos os seus subordinados;
IX- organizar os relatórios de praxe de acordo com cada função;
X- zelar pelo cumprimento das metas e disposições das normas emanadas pelo Co-
mando da corporação e da administração pública municipal;
XI- desempenhar todas as atribuições correlatas a todos demais guardas civis mu-
nicipais."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções contrárias.

Nova Odessa, 02 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.843, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.
"Altera o artigo 1º do Decreto n. 3.489 de 14 de dezembro de 2015."

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 O artigo 1º do Decreto n. 3.489 de 14 de dezembro de 2015, passa a ter a 
seguinte redação:  

"Art. 1º Designa o servidor JOSÉ CARLOS MAURÍCIO, portador da Cédula de Iden-
tidade RG. Nº4.328.997-7, matricula 1122, para a função de GCM Inspetor de Equipe 
, "Noturno",o qual terá acrescido do padrão de sua classe 20%, para exercer as ati-
vidades abaixo descritas:
I- ter a iniciativa necessária ao exercício do comando e usá-la a sua inteira respon-
sabilidade;
II- esforçar-se para que seus subordinados façam do cumprimento do dever um ver-

dadeiro modo de viver e exigir que pautem sua conduta quer dentro, quer fora da 
instituição, pelas normas da mais severa moral;
III- imprimir a todos os seus atos, como por exemplo, a máxima correção, pontuali-
dade e justiça;
IV- conhecer bem como seus comandados;
V- providenciar,dentro de suas atribuições, para que a instituição esteja sempre em 
condições de ser prontamente empregada;
VI- atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas em 
termos apropriados, desde que sejam a sua competência;
VII- realizar as movimentações de GCMs, objetivando a melhor convivência do ser-
viço no turno;
VIII- zelar pela conduta pessoal e profissional de todos os seus subordinados;
IX- organizar os relatórios de praxe de acordo com cada função;
X- zelar pelo cumprimento das metas e disposições das normas emanadas pelo Co-
mando da corporação e da administração pública municipal;
XI- desempenhar todas as atribuições correlatas a todos demais guardas civis mu-
nicipais."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções contrárias.

Nova Odessa, 02 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.861, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018
"Nomeia Membros do COMTUR - Conselho Municipal de Turismo."

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso I e;
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de membros para compor o 
COMTUR - Conselho Municipal de Turismo, em conformidade com a Lei Municipal 
n. 3.106, de 28 de junho de 2017;  DECRETA:Art. 1º Ficam nomeados para compor 
o COMTUR - Conselho Municipal de Turismo, os seguintes membros:  I - Repre-
sentantes das Agências de Turismo: Titular: Roberto Constâncio (RG: 2.072.079-8) 
Suplente: Gustavo Ronaldo Regazzi Mauberg (RG: 34.445.860-X)  II - Representan-
tes da Hotelaria: Titular: Antônio Skaliche (RG: 4.261.250-0) Suplente: Walace Go-
bbo (RG: 28.204.797-9)  III - Representante Artesanato  Titular: Yara Ribeiro (RG: 
9.825.098) Suplente: Carina Barros da Silva Bezerra (RG: 30.964.514-00)  IV - Re-
presentante de promoções de eventos  Titular: Robinson Pin (R.G: 256605312) Su-
plente: Carlos Eduardo Antunes de Bem  (RG: 44.463.895-7)  V - Representantes da 
Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa - Acino: Titular: Claudinei da 
Silva (RG: 37.235.828-7) Suplente: Rafael Brocchi (RG: 20.547.760-4)  VI - Repre-
sentantes dos Bares e Restaurantes: Titular: Claudio Poli Ezziq (RG: 16.829.448) 
Suplente: Vinícius Blanco (RG:22.232.688-3)  VII - Representantes do Receptivo 
Turístico: Titular: Fernando Sernaglia (RG: 29.632.527-2) Suplente: Claudia Regina 
da Cunha (RG: 20.778.576-4)  VIII - Representantes da Pessoa Com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida: Titular: Renato Raugust (RG: 40.758.634-9) Suplente: Daniel 
Carlos Tavares (RG: 21.657.907-7)  IX - Representantes da Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e Cultura: Titular: Cicero Edno (RG: 32434573-2) Suplente: 
Eliane Paiva (RG: 19535140-X)  X - Representantes da Secretaria Municipal de 
Governo:
 Titular: Franco Julio Felippe (RG: 32.306.523-5)
 Suplente: Silas Roberto de Almeida (RG: 14.285.073-1)  
XI - Representantes da Secretaria Municipal de Educação: Titular: Fabia-
na Vaughan Hartgers (RG: 15.429.429-9) Suplente: Rosimar Paschoalim Antonio 
(16.575.959-8)   XII - Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico: Titular: Taila Uane Dan Nunes Marques RG  37.872.828-3  Suplente: 
Silmara Regina Nascimento Buffulin (RG: 20.033.337-9)  XIII - Representantes 
da Guarda Civil Municipal De Nova Odessa: Titular: Nilton Cesar Alves (RG: 
210871674-6)
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 Suplente: Fabiano T. Machado (RG: 22166695-
3)

XIV - Representante da Secretaria de Meio 
Ambiente
 Titular: Edison Barros (R.G: 23 677 158 9)
 Suplente: Fernanda Dagrela (R.G: 46.433.451-
2)
Art. 2º  Os membros que compõem o presente 
Conselho, exercerão seus trabalhos graciosamen-
te, os quais são considerados de relevância para o 
Município.  Art. 3º Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções contidas nos Decretos 3686/2017. 

Nova Odessa, 03 de outubro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE 
EDITAL

O Município de Nova Odessa leva ao conheci-
mento dos interessados que o edital de Pregão 
Presencial n.º 31/PP/2018, que trata da contrata-
ção de empresa especializada para a realização 
do transporte de alunos residentes no município, 
através de veículos tipo ônibus e vans, em per-
feitas condições de uso, com idade de fabricação 
2008 ou superior, sofreu alterações no tipo de li-
citação, sendo necessário segregar em dois lotes 
distintos; adequação em relação a alínea "b" do 
item 9.1.4 (qualificação econômico-financeira); 
da necessidade de supressão do item 10.2 da 
cláusula X do edital; da inclusão da cláusula 
XVII que dispõe sobre a vedação de subcontrata-
ção total ou parcial; da disponibilização dos da-
dos referente aos horários, períodos e início dos 
serviços referente as rotas 06, 17 e 18 e da in-
clusão do subitem 2.4.1 do item 2.4 do termo de 
referência. VISTORIA TÉCNICA OBRIGA-
TÓRIA: Diante das particularidades de algumas 
rotas, com percursos em locais não cadastrados 
ou atualizados em sistema de monitoramento, o 
que permite o conhecimento das mesmas somen-
te na forma física, bem como a necessidade de 
conhecimento prévio das rotas que podem ser re-
alizadas na mesma viagem e veículo, o que pode 
tornar o serviço mais eficiente e com custo menor 
à Administração, a visita técnica será obrigatória, 
devendo ser agendada com pelo menos 1 (um) 
dia de antecedência. O agendamento deverá ser 
realizado diretamente junto ao Departamento de 
Transportes pelo telefone: (19) 3498-1569, com 
Denis M. Pereira. Observação: Como não houve 
mudanças nas rotas e nos itinerários, os interes-
sados que já realizaram visita técnica na ocasião 
da primeira publicação do presente certame, es-
tão dispensados da realização de nova visita, 
sendo que esta destina-se apenas aos eventuais 
novos interessados que pretendem participar do 
certame. A sessão pública de processamento do 
pregão presencial fica prorrogada para o dia 18 
de outubro de 2018, às 09h:00min. O Edital em 
inteiro teor, com as alterações introduzidas, es-
tará à disposição dos interessados, no seguinte 
link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.
br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 04 de outubro de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
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