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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº  3281 DE 15 DE JULHO DE 2019.
"Dispõe sobre a celebração de convênio entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA ODESSA, ESTADO DE SÃO PAULO e a SOCIEDADE REGIO-

NAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA, denominada SLMANDIC."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a 
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA, denominada SLMANDIC, 
com o objetivo de viabilizar a realização de estágio prático para alunos de graduação e 
pós-graduação nas áreas de medicina e odontologia, bem como para residentes de me-
dicina.Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 
disposições em contrário.

Nova Odessa, 15 de julho de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.340 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Altera cargo de servidor"

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

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o cargo do servidor GLÁUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES, por-
tadora do RG sob o nº 40.964.904-1, para o cargo deASSESSOR DE GABINETE DO 
PREFEITO, de provimento em comissão, padrão salarial P67-A, sob o regime da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor subsidiar o Gabinete do Prefeito com informações, levan-
tamento de dados, relatórios, pesquisas das situações das demandas do município e da 
própria Administração; desenvolver, em conjunto com o seu superior, as estratégias e 
temáticas de atuação governamental, interagindo com os demais agentes públicos inter-
nos ou externos, quando necessário, a fim de propiciar ao Executivo  a deliberação das 
ações de Governo a serem implementadas, bem como para permitir a correta gestão e 
autofiscalização do Plano de Governo.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.339 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Altera cargo de servidor "

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

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o cargo do servidor ADRIANO PEREIRA, portador do RG sob o 
nº24.457.571-X, para o cargo deDIRETOR DE SUPRIMENTOS, de provimento em 
comissão, padrão salarial P69-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Art. 2º Compete ao servidor o desenvolvimento, planejamento, implantação e acompa-
nhamento da execução das atividades de abastecimento da Administração Pública em 
mercadorias e serviços, mediante a direção das atividades e procedimentos previstos na 
legislação voltados à Administração Pública, elaborando, em conjunto com o Secretário 
da Pasta, as estratégias, diretrizes e políticas de aperfeiçoamento das atividades licitató-
rias (conforme as modalidades pertinentes), primando pela transparência, publicidade, de 
modo a propiciar que o Executivo tenha êxito na execução do seu plano governamental, 
bem como que guarde harmonia com os instrumentos orçamentários, de modo a evitar 
que haja solução de continuidade na prestação dos serviços públicos e atendimento à 
população em geral.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.341 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Altera cargo de servidor"

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

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o cargo do servidor NATAL JUNQUEIRA DE ARAUJO, portador do 
RG sob o nº 39.140.252-3, para o cargo deASSESSOR DE GABINETE SUPERIOR, de 
provimento em comissão, padrão salarial P65, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor subsidiar o Gabinete do Secretário com estudos,  avaliações 
estratégicas e técnico-políticas no desenvolvimento das atividades da área; Analisar, para 
deliberação em conjunto com o superior, as propostas, prospecções, pareceres e recomen-
dações, em nível estratégico, concatenando com o Plano de Governo em implantação e ou 
execução;  estabelecer relação com as várias unidades da Secretaria e as entidades a ela 
vinculadas, viabilizando a disseminação das ações técnico-políticas determinadas pelo 
Agente Político no comando da respectiva Secretaria.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.342 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Comissiona servidor no cargo de Diretor de Obras e Projetos"

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

RESOLVE:

Art. 1º Comissionar o servidor ERICK ORTOLANO SILVA, portador do RG sob o 
nº08.803.887-7, para o cargo deDIRETOR DE OBRAS E PROJETOS, de provimento 
em comissão, padrão salarial P69-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Art. 2º Compete ao servidor estabelecer, em conjunto com o Secretário da Pasta, o apri-
moramento da política urbana do Município de Nova Odessa, desenvolvendo estratégias, 
planejando e implantando as propostas, projetos e programas relacionados à organização 
do espaço urbano municipal, de conformidade com o Plano Diretor Municipal e demais 
legislação aplicável; buscar soluções e propor as políticas de regularização de construções 
clandestinas em harmonia com o Projeto e Plano de Governo; dirigir e deliberar, junta-
mente com o Secretário da Pasta ou por demanda do Chefe do Executivo, as atividades 
e ações relativas à pasta.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.345 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia CARLOS EDISON VAUGHAN JUNIOR, portador do RG sob o nº 
20.778.947-2, para o cargo deASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provi-
mento em comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
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BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.343 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia ADRIANA APARECIDA MENESES DE SOUZA, portadora do RG 
sob o nº 32.954.826-8, para o cargo de ASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, 
de provimento em comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.344 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia ANDRESA CRISTINA FURIAN, portadora do RG sob o nº 
25.030.314-0, para o cargo deASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provi-
mento em comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.346 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia CRISTINA TURCATO DELLA GRACIA, portadora do RG sob o nº 
34.739.323-8, para o cargo deASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provi-
mento em comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.347 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia CRISTIANE CARLOS, portadora do RG sob o nº 28.691.573-X, para 
o cargo deASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provimento em comissão, 
padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.348 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia DENIS MANOEL PEREIRA, portador do RG sob o nº 40.758.869-
3, para o cargo de ASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provimento em 
comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
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acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.
Parágrafo único: Competira ainda responsabilizar-se pelos serviços relativos ao trânsito 
de veículos e pedestres bem como sinalização e segurança de vias públicas; planejar e 
coordenar, na condição de autoridade de trânsito, as ações para a aplicação das políticas 
de trânsito em nível local, decorrentes da aplicação do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.349 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia GUILHERME WHITEHEAD, portador do RG sob o nº 40.289.675-
0, para o cargo de ASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provimento em 
comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.350 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia JAQUELINE TAVARES OLIVEIRA, portadora do RG sob o nº 
40.268.697-4, para o cargo de ASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de pro-
vimento em comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.353 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia PATRICIA DE FATIMA FORTUNATO, portadora do RG sob o nº 
22.677.022-9, para o cargo de ASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provi-
mento em comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.351 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia JOSÉ CARLOS LEANDRO, portador do RG sob o nº 27.628.297-8, 
para o cargo deASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provimento em comis-
são, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.354 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia PAULA DANIELA DA SILVA BRAGA, portadora do RG sob o nº 
27.133.690-0, para o cargo de ASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provi-
mento em comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.352 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor de Gabinete Superior"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia JULIANA CAMARGO DOS SANTOS, portadora do RG sob o nº 
29.162.013-9, para o cargo de ASSESSOR DE GABINETE SUPERIOR, de provimento 
em comissão, padrão salarial P65, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Art. 2º Compete ao servidor subsidiar o Gabinete do Secretário com estudos,  avaliações 
estratégicas e técnico-políticas no desenvolvimento das atividades da área; Analisar, para 
deliberação em conjunto com o superior, as propostas, prospecções, pareceres e recomen-
dações, em nível estratégico, concatenando com o Plano de Governo em implantação e ou 
execução;  estabelecer relação com as várias unidades da Secretaria e as entidades a ela 
vinculadas, viabilizando a disseminação das ações técnico-políticas determinadas pelo 
Agente Político no comando da respectiva Secretaria.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.355 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor de Gabinete do Prefeito"

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

Art. 1º Nomeia PEDRO DANIEL DOS SANTOS, portador do RG sob o nº 15.976.933-
4, para o cargo de ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, de provimento em co-
missão, padrão salarial P67-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor subsidiar o Gabinete do Prefeito com informações, levan-
tamento de dados, relatórios, pesquisas das situações das demandas do município e da 
própria Administração; desenvolver, em conjunto com o seu superior, as estratégias e 
temáticas de atuação governamental, interagindo com os demais agentes públicos inter-
nos ou externos, quando necessário, a fim de propiciar ao Executivo  a deliberação das 
ações de Governo a serem implementadas, bem como para permitir a correta gestão e 
autofiscalização do Plano de Governo.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.356 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor de Gabinete Superior"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia PRISCILLA AMARAL RANGEL BELMONTE, portadora do RG 
sob o nº 26.694.667-7, para o cargo deASSESSOR DE GABINETE SUPERIOR, de 
provimento em comissão, padrão salarial P65, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor subsidiar o Gabinete do Secretário com estudos,  avaliações 
estratégicas e técnico-políticas no desenvolvimento das atividades da área; Analisar, para 
deliberação em conjunto com o superior, as propostas, prospecções, pareceres e recomen-
dações, em nível estratégico, concatenando com o Plano de Governo em implantação e ou 
execução;  estabelecer relação com as várias unidades da Secretaria e as entidades a ela 
vinculadas, viabilizando a disseminação das ações técnico-políticas determinadas pelo 
Agente Político no comando da respectiva Secretaria.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.357 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor de Gabinete Superior"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia REBECA DE REZENDE BORIM, portadora do RG sob o nº 
44.864.555-5, para o cargo deASSESSOR DE GABINETE SUPERIOR, de provimento 
em comissão, padrão salarial P65, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Art. 2º Compete ao servidor subsidiar o Gabinete do Secretário com estudos,  avaliações 
estratégicas e técnico-políticas no desenvolvimento das atividades da área; Analisar, para 
deliberação em conjunto com o superior, as propostas, prospecções, pareceres e recomen-
dações, em nível estratégico, concatenando com o Plano de Governo em implantação e ou 
execução;  estabelecer relação com as várias unidades da Secretaria e as entidades a ela 
vinculadas, viabilizando a disseminação das ações técnico-políticas determinadas pelo 
Agente Político no comando da respectiva Secretaria.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.360 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor de Gabinete Superior"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia WILLIAN SANTINATO GIELFI, portador do RG sob o nº 46.173.862-
4, para o cargo de ASSESSOR DE GABINETE SUPERIOR, de provimento em comis-
são, padrão salarial P65, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor subsidiar o Gabinete do Secretário com estudos,  avaliações 
estratégicas e técnico-políticas no desenvolvimento das atividades da área; Analisar, para 

deliberação em conjunto com o superior, as propostas, prospecções, pareceres e recomen-
dações, em nível estratégico, concatenando com o Plano de Governo em implantação e ou 
execução;  estabelecer relação com as várias unidades da Secretaria e as entidades a ela 
vinculadas, viabilizando a disseminação das ações técnico-políticas determinadas pelo 
Agente Político no comando da respectiva Secretaria.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.358 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia ROSISLAYNE PEREIRA DA COSTA, portadora do RG sob o nº 
33.290.807-0, para o cargo deASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provi-
mento em comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.359 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia SHIRLEY BARBOSA, portadora do RG sob o nº 07.709.028, para 
o cargo deASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de provimento em comissão, 
padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda do 
Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das priori-
dades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planejamento e 
acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para viabilização 
da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir com a equipe e 
demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.361 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Supervisor de Saúde Hospitalar"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia ADRIANA CRISTINA WELSCH FERRAZ, portadora do RG sob 
o nº 16.335.918-0 para o cargo de SUPERVISOR DE SAÚDE HOSPITALAR, de pro-
vimento em comissão, padrão salarial P65, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Competeao servidora atenção à saúde pública do Município de Nova Odessa, 
administrando e gerenciando os equipamentos públicos de saúde e de pessoal, mediante 
o planejamento estratégico e técnico-político desenvolvido em conjunto com o Secretário 
ou Subsecretário da Pasta; propõe e desenvolve as políticas e prioridades de ação da área, 
buscando a adequada prestação do serviço público de saúde; desenvolve, gerencia os 
projetos e metas, administrando a sua execução, bem como atendendo à política gover-
namental de atendimento à população, conforme deliberação conjunta com o superior.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições contrárias.
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Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.362 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Tecnólogo"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia BIANCA DE OLIVEIRA SANTOS, portadora do RG sob o nº 
55.564.230-6, para o cargo de ASSESSOR TECNÓLOGO, de provimento em comissão, 
padrão salarial P42, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor assessorar os superiores no desenvolvimento dos planos 
de trabalho, projetos, metas e cronogramas, mediante aplicação das melhores práticas 
em gestão pública, elaborando estudos e, em conjunto com o superior, o acompanha-
mento do desenvolvimento e execução das estratégicas e prioridades estabelecidas de 
conformidade com o Plano de Governo, Plano Plurianual e metas estabelecidas para a 
pasta, interagindo com as demais áreas, equipes e usuários ou destinatários das políticas 
públicas envolvidas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições contrárias.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.363 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Diretor de Cultura e Turismo"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia CICERO EDNO DA SILVA, portador do RG sob o nº 32.434.573-2, 
para o cargo de DIRETOR DE CULTURA E TURISMO, de provimento em comissão, 
padrão salarial P69-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor a implantação, direção e gestão do Plano de Governo e Plano 
Plurianual na sua área de atuação, deliberando em conjunto com o Secretário da Pasta; a 
direção e o gerenciamento das ações políticas e administrativas estabelecidas para a pasta; 
o desenvolvimento de projetos, planos e programas na área de cultura e turismo, como 
política pública do Município de Nova Odessa, por demanda do Secretário ou Prefeito; 
o planejamento e coordenação de todos os serviços e atividades, bem como a equipe 
sob seu comando, assessorando os superiores no desenvolvimento das políticas públicas 
voltadas para a área de Cultura e Turismo.  

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições contrárias.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.364 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Tecnólogo"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia DÉBORA CAVALCANTE, portadora do RG sob o nº 45.099.091-6, 
para o cargo de ASSESSOR TECNÓLOGO, de provimento em comissão, padrão salarial 
P42, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor assessorar os superiores no desenvolvimento dos planos 
de trabalho, projetos, metas e cronogramas, mediante aplicação das melhores práticas 
em gestão pública, elaborando estudos e, em conjunto com o superior, o acompanha-
mento do desenvolvimento e execução das estratégicas e prioridades estabelecidas de 
conformidade com o Plano de Governo, Plano Plurianual e metas estabelecidas para a 
pasta, interagindo com as demais áreas, equipes e usuários ou destinatários das políticas 
públicas envolvidas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições contrárias.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.365 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Assessor Tecnólogo"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia MARLI DAS GRAÇAS LIMA ROCHA, portadora do RG sob o nº 
21.984.335-1, para o cargo de ASSESSOR TECNÓLOGO, de provimento em comissão, 
padrão salarial P42, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor assessorar os superiores no desenvolvimento dos planos 
de trabalho, projetos, metas e cronogramas, mediante aplicação das melhores práticas 
em gestão pública, elaborando estudos e, em conjunto com o superior, o acompanha-
mento do desenvolvimento e execução das estratégicas e prioridades estabelecidas de 
conformidade com o Plano de Governo, Plano Plurianual e metas estabelecidas para a 
pasta, interagindo com as demais áreas, equipes e usuários ou destinatários das políticas 
públicas envolvidas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições contrárias.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.366 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia Diretor de Vigilância em Saúde"

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia PRISCILA MARESTONI PETERLEVITZ, portadora do RG sob o 
nº 43.541.894-4, para o cargo de DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, de provi-
mento em comissão, padrão salarial P69-A, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor comandar as atividades desenvolvidas pelas Vigilâncias 
Ambiental, Sanitária, Epidemiológica e de Zoonoses; desenvolvendo estratégias, plane-
jando e implantando as propostas, projetos e programas relacionados Política Pública em 
Vigilância em Saúde permanente e sustentável, que assegure garantia de financiamento; 
desenvolver e comandar ações articuladas da Diretoria com as demais áreas da saúde; 
administrar as ações de saúde coletiva das mesmas; fomentar o desenvolvimento dos 
mecanismos de interação necessários à eficiência da prestação do serviço público em 
Vigilância em Saúde.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições contrárias.

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.010 DE 02 DE AGOSTO DE 2019
"Altera redação do § 2º do art. 2º do Decreto nº 3.838, de 29 de agosto de 

2018"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º O § 2º do artigo 2º do Decreto nº 3.838, de 29 de agosto de 2018, passa a ter a 
seguinte redação:

  "§ 2º Ficam nomeados os seguintes os membros titulares, abaixo indicados, para com-
por o Comitê criado no caput deste artigo:

I - Mara Beatriz A. Kilmeyers - Secretaria de Finanças e Planejamento;
II - Julio Cesar Camargo - Secretaria de Administração;
III - Wagner Fausto Morais - Secretaria de Governo;
IV - Vanderlei Cocato Borges- Secretaria de Saúde;
V- Claudicir Brazilino Picolo - Secretaria de Educação;
VI - Elvis Ricardo M. Garcia- Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano;
VII - José Mário Moraes - Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
VIII - Alessandre Passos Pimentel - Secretaria de Assuntos Jurídicos; 
IX - Levi Tosta - Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo; e
X - Edson Barros de Souza - Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins"

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Nova Odessa, 02 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

RETIFICAÇÃO

Na edição nº 296 do Diário Oficial, de 31 de julho de 2019:

Onde se lê:
  "LEI COMPLEMENTAR Nº 60 DE 30 DE JULHO DE 2019
Leia-se:
 "LEI COMPLEMENTAR Nº 59 DE 30 DE JULHO DE 2019

Nova Odessa, 02 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL



Nova Odessa, Sábado, 03 de Agosto de 2019Diário Oficial do Município de Nova Odessa
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE CONTRATO

Primeiro Termo de Aditamento (Reajuste Contratual Retroativo) ao Contrato: 028/2016. 
Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 10481/2015. Edital: 
81/PP/2015. Contratada: PROCOR - Exames do Coração Ltda Epp. Valor: R$ 11.568,21. 
Assinatura: 30/07/2019. Objeto: Contratação de empresa para realização de exames car-
diológicos, para atendimento dos usuários da rede municipal de Saúde. Modalidade: Pre-
gão Presencial.  

Nova Odessa, 30 de julho de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO

Primeiro Termo de Aditamento (Reajuste de Preço) ao Contrato: 028/2016. Contratante: 
Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 10481/2015. Edital: 81/PP/2015. 
Contratada: PROCOR - Exames do Coração Ltda Epp. Valor: Fica reajustado em 
16,491900%. Assinatura: 30/07/2019. Objeto: Contratação de empresa para realização 
de exames cardiológicos, para atendimento dos usuários da rede municipal de Saúde. 
Modalidade: Pregão Presencial.  

Nova Odessa, 30 de julho de 2019

JULIO CESAR CAMARGO
Secretário de Administração

 

EXTRATO DE CONTRATO

Segundo Termo de Aditamento ao Contrato n° PD017655.
Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 2955/2017. Contrata-
da: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. Valor 
global: R$ 129.360,00. Assinatura: 02/05/2019. Vigência: 12 meses. Objeto: Prestação 
dos serviços técnicos de informática relativos à disponibilização do Sistema de Gestão de 
Multas Municipais - Webcomm e a execução de rotinas relativas para o processamento 
de multas de trânsito referentes ao município de Nova Odessa. Modalidade: Dispensa.  

Nova Odessa, 02 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

ASSUNTOS DISCIPLINARES
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5895/2019

P.A.D. 108/2019. Dispositivo da r. decisão: "Pelo exposto, considerando o contido no 
relatório final pela Comissão Processante do qual acolho integralmente, considerando 
a incidência, no caso, do disposto no art. 3°, inciso XII e ainda o contido no artigo 14 
da Lei n° n° 2.913/2014, determino a aplicação da pena de advertência a processada 
L.I.D.F.   Cumpra-se". 

Nova Odessa, 01 de agosto de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
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