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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.193, DE 08 DE ABRIL DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO CARDIOLOGISTA".

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 II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1635/99.

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ELAINE CUNHA DORING ESTIGARIBIA, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 07594137-7RJ, PIS/PASEP 170.53330.37-9, para o em-
prego de MÉDICO CARDIOLOGISTA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 
pacientes, por 3 vezes por semana: segunda feira, quarta feira e sexta feira das 08:00 às 
11:00 horas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob 
n.º 2º do Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras 
formas de tratamento das afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando 
meios clínicos ou cirúrgicos para prevenir; promover ou recuperar a saúde dos pacientes. 
Efetuar diagnósticos de afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radiosco-
pia e outros processos para estabelecer conduta terapêutica; supervisionar a realização 
de eletrocardiograma ou executá-lo, manipulando o eletrocardiógrafo e monitores para 
auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; preparar clinicamente o 
paciente para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequada-
mente para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; realizar controle perió-
dico de doenças hipertensivas, de chagas, toxoplasmose, sífilis, cardiopatias isquêmicas, 
praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e exames laboratoriais para prevenir a 
instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e outras afecções; responsabilizar-se 
por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, pela supervisão de auxi-
liares e respectivos treinamentos; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, 
quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada 
pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo Setor 
correspondente.  

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 08 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.200 DE 08 DE ABRIL DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO  PEDIATRA MENSALISTA".
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 II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1635/99;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora PATRICIA BRANDIMARTI, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG n.º 29.120.307-3, PIS/PASEP 135.43918.81-7, para o emprego de MÉDICO 
PEDIATRA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 pacientes, por 3 vezes por 
semana: segunda feira e quarta feira das 07:00 às 15:00 horas e sexta feira das 07:00 às 
13:00 horas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob 
n.º 02º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competira a servidora examinar a criança auscultando-a, executando palpações 
e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a 
presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as con-
dições de saúde e estabelecer o diagnóstico. Avaliar o estágio de crescimento e desenvol-
vimento da criança, comparando-o com os padrões normais para orientar a alimentação, 
indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; estabelecer o plano médico-terapêutico 
profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais para solucionar carên-
cias alimentares, anorexia, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra a tuber-
culose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações 
orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório para 
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possibilitar a recuperação da saúde; participar do planejamento, execução e avaliação de 
planos, programas e projetos de Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua especiali-
dade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das 
crianças; indicar a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clíni-
ca e de acordo com a programação; encaminhar para atendimento especializado interno 
ou externo os casos que julgar necessários; responsabilizar-se por dados confidenciais, 
patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de 
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas perti-
nentes à sua área de atuação determinada pelo Superior imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo Setor 
correspondente.  

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 08 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.201 DE 08 DE ABRIL DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO  PEDIATRA MENSALISTA".

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 II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1635/99;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor RODRIGO MIRANDA ARTACHO, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 35.009.227-8, PIS/PASEP 190.48443.11-6, para o emprego de MÉ-
DICO PEDIATRA MENSALISTA, P62, com atendimento de 80 pacientes, por 3 vezes 
por semana: segunda feira e quarta feira das 07:00 às 16:00 horas e quinta feira das 12:00 
às 16:00 horas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado 
sob n.º 03º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competira ao servidor examinar a criança auscultando-a, executando palpações 
e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a 
presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as con-
dições de saúde e estabelecer o diagnóstico. Avaliar o estágio de crescimento e desenvol-
vimento da criança, comparando-o com os padrões normais para orientar a alimentação, 
indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; estabelecer o plano médico-terapêutico 
profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais para solucionar carên-
cias alimentares, anorexia, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra a tuber-
culose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações 
orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório para 
possibilitar a recuperação da saúde; participar do planejamento, execução e avaliação de 
planos, programas e projetos de Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua especiali-
dade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das 
crianças; indicar a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clíni-
ca e de acordo com a programação; encaminhar para atendimento especializado interno 
ou externo os casos que julgar necessários; responsabilizar-se por dados confidenciais, 
patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de 
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas perti-
nentes à sua área de atuação determinada pelo Superior imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo Setor 
correspondente.  

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 08 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.195 DE 08 DE ABRIL DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO  GINECOLOGISTA MENSA-

LISTA".
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 II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1635/99;
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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora CARINE RAMOS CARVALHO LEÃO, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 5038230GO, PIS/PASEP 136.68206.31-6, para o emprego de 
MÉDICO GINECOLOGISTA MENSALISTA, P62, com carga horária de 20 h/s, sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 04º Concurso 
Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competira a servidora examinar o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, 
para avaliar as condições gerais dos órgãos. Realizar exames específicos de colposcopia 
e colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de 
afecções genitais e orientação terapêutica; fazer cauterização de colo uterino, empregan-
do termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executar cirurgias 
ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgâ-
nicos e extrair órgãos ou formação patológicas; participar de equipe de Saúde Pública, 
propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer 
ginecológico e de mama ou de outras doenças que afetam a área genital; colher secre-
ções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial para auxiliar no 
diagnóstico; fazer anamnese, exame clínico e obstétrico e requisitar ou realizar testes 
de laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente 
e diagnosticar a gravidez; requisitar exames de sangue, fezes e urina e interpretar os 
resultados dos mesmos, comparando-os com os padrões normais, para prevenir e/ou 
tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, diabetes, moléstias 
hipertensivas e outras que possam perturbar a gestação; controlar a evolução da gra-
videz, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, o foco fetal, a 
pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas; 
acompanhar a evolução do trabalho de parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação 
do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o estado da 
parturiente, para evitar distocia; indicar o tipo de parto atentando para as condições de 
pré-natal ou do período de parto, para assegurar resultados satisfatórios e assistir a partu-
riente no parto normal, no cirúrgico e no cesariano, fazendo as intervenções  necessárias, 
para preservar a vida da mãe e do filho; controlar o puerpério imediato e mediato, verifi-
cando diretamente ou por intermédio de enfermeira a eliminação de lóquios, a involução 
uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar infecções ou qualquer 
intercorrência; realizar exames pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, 
para verificar a recuperação do organismo materno; responsabilizar-se por dados con-
fidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamentos; 
fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 
tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Chefe imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo Setor 
correspondente.  

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 08 de abril de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 23/PE/2019, que será realizado 
no dia 08/05/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.
com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registro de preços para 

futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores, para serem utilizados 
em veículos leves, caminhões, tratores agrícolas e máquinas pesadas da frota municipal, 
com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreende-
dor individual. Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. O 
edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.
bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link de acesso: http://www.
novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 25/04/2019 às 14h.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/05/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08/05/2019, às 9h.

Nova Odessa, 24 de abril de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 10/PP/2019 que será realizada 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 
09/05/2019, às 9h15min, e tem por objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e cotas de botijões P13 e P45 para o 
setor de merenda escolar e para diversos setores do Município de Nova Odessa com 
cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor 
individual. Informações poderão ser obtidas das 8h00min às 16h30min, no endereço aci-
ma mencionado ou através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará disponível para 
download no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 24 de abril de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 2247/2019. 

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Secretário de Adminis-
tração, nos termos da Portaria de número 8.198, de 18 de maio de 2016, que dispensou 
nos termos do Artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93, a locação de imóvel para 
execução de atividades precípuas da Administração, qual seja, abrigar o Velório Munici-
pal no valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)..

Nova Odessa, 24 de abril de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso Pú-
blico n.º 01/18, do 04º ao 06º, para o emprego de COORDENADOR PEDAGOGICO, 
conforme classificação publicada no "Diário Oficial Município de Nova Odessa", de 17 
de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (uma) vaga.
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de Penalidade nº 279 e Auto de Infração nº 548, ambos lavrados em 24 de abril de 2019. 
Por considerar de risco iminente a saúde executou-se a Interdição de acordo com o artigo 
115 incisos III da lei 10.083/98.

Nova Odessa, 24 de abril de 2019
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 4031/2019.

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Secretário de Saúde, 
nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro de 2016, que dispensou nos 
termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa para 
Medtronic Comercial Ltda no valor total de R$ 28.964,00 (vinte e oito mil, novecentos 
e sessenta e quatro reais).  

Nova Odessa, 24 de abril de 2019
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

ENCONTRA-SE ABERTA NESTA CIA. A SEGUINTE 
LICITAÇÃO:

Licitação Presencial nº. 0002/2019 - Modo de Disputa Aberto -
Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano de Segu-
rança de Barragem - PSB de 4 barragens, visando o cumprimento da lei 12.334, de 
20 de setembro de 2010, conforme especificações do Termo de Referência anexo no 
edital. Abertura dos Envelopes: 20/05/2019 às 13:30 horas, na sede desta Cia., situada 
a Rua Eduardo Leekning, 550, Jardim Bela Vista, Nova Odessa/SP, CEP: 13385-016. 
Informações poderão ser obtidas das 8h30min às 16h00min, no endereço acima men-
cionado ou através do telefone (19) 3476.8500 - Ramal 8503. O edital estará disponível 
para download no site da Coden no seguinte link de acesso: http://www.coden.com.br/
licitacoes2.php.

Nova Odessa, 24 de abril de 2019
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

  A atribuição será realizada no dia 07 de maiode 2019, 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 seguin-
tes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original;  
  2- Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Pós Graduação, nos termos do 
artigo 64 da Lei nº 9.394/96 - xerox autenticado;
  3- Documento que comprove experiência mínima de 02 (dois) anos de exercício no 
Magistério - Original.
  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 Coordenador Pedagógico.
  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 10/05/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados 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 13/05/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class.  Nome
04º  LUIS ALBERTO BASSOLI
05º  ELIANA CARVALHO PELLISON 
06º  NILSON BASTOS HENDEL

Nova Odessa, 24 de abril de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Vigilância Sanitária Municipal de Nova Odessa, torna-se publica a INTERDIÇÃO 
TOTAL da instituição "Sociedade Fraterna do Brasil Pedra Angular", localizada na Rua: 
Piracicaba, nº 263, Chácaras Recreio - Nova Odessa/SP. Através do Auto de Imposição 
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