
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 61/PE/2018. Processo Administrativo: 11232/2018.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de fórmulas para pa-
cientes atendidos pelo serviço social do hospital com cota reservada para microem-
presa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pre-
gão Eletrônico. Proponentes: 07. Processo homologado pela autoridade competente 
e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: os itens 01, 05, 06, e 08, objeto 
deste pregão em favor da empresa SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
EPP, os itens 02, 09 e 10, objeto deste pregão em favor da empresa MEDICAM - 
MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA, o item 03, objeto deste pregão em favor da 
empresa BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR e 
os itens 04 e 07, objeto deste pregão em favor da empresa LGM COMEREPRES DE 
PRODUTOS ALIMENTICÍOS EM GERAL EIRELI - EPP. Data da homologação e 
adjudicação: 14/02/19.

Nova Odessa, 14 de fevereiro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 023/2019.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 2779/2018. Edital. 08/
PE/2018. Detentora: Auto Suture do Brasil Ltda. Preço unitário para o item: item 01 
- R$ 110,50 - Marca: Covidien; item 02 - R$ 59,10 - Marca: Covidien. Assinatura: 
13/02/2019. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material 
hospitalar para Secretaria de Saúde com cota reservada para microempresa, empresa 
de pequeno porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico.  

Nova Odessa, 13 de fevereiro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Ao Contrato: 011/2019.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 13260/2018. Con-
tratada: Leonado Alkschbins. Valor global: R$ 25.089,90. Assinatura: 18/02/2019. 
Vigência: 12 meses. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
para alimentação escolar/PNAE. Modalidade: Dispensa.  

Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PORTARIA Nº 9.092 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de AUXILIAR 

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

CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO Nº 915/2019;

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar, a pedido, a servidora MARIA APARECIDA DOS REIS DIAS GO-
MES DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 25.508.277-0/SP, do 
emprego público de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR.

Art. 2.º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.  

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 04 de fevereiro de 2019.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 06 de fevereiro de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9097 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO".

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 alt. pelas Leis 2050/05, 2278/08 
e 2557/11;

RESOLVE:

OFICIAL
m u n i c í p i o  d e  n o v a  o d e s s a
DIaRIO´
Nº 209 | Ano I | Quinta-feira, 21 de Fevereiro de 2019 | Diário Oficial de Nova Odessa | http://www.novaodessa.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Art. 1.º Nomear a servidora SUELLEN HELENA LEITE DE MEIRELES, portadora 
da Cédula de Identidade RG n.º 22.851.473-3, PIS/PASEP 131.25966.58-1, para o 
emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com carga horária de 40 h/s 
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 02º 
Concurso Público Municipal 01/18.
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 08 de fevereiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9098 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO".

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 alt. pelas Leis 2050/05, 2278/08 
e 2557/11;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora NIRLANDIA APARECIDA CARDOSO LUZ PE-
TERLEVITZ, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 14.840.310-4, PIS/PASEP 
121.71260.62-0, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com 
carga horária de 40 h/s sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Classificado sob n.º 03º Concurso Público Municipal 01/18.
Art. 2.º Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao edu-
cador; participar das atividades de planejamento; coordenar, executar, delimitar as 
reuniões pedagógicas. Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsa-
bilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando 
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmen-
te as ações pedagógicas, proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria 
com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no 
trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem 
identificados; coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na esco-
la; atuar de maneira integrada e integradora junta à direção e à equipe pedagógica da 
escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e acompanhar 
os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e 
proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-
-pedagógico na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avaliar as 
práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanhar 
o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes 
para a criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho 
insuficiente; estabelecer metas a serem atendidas em função das demandas explicita-
das no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável; aprendizagem 
e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 
qualidade das relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e 
coordenar reuniões pedagógicas, participar e ministrar cursos de aperfeiçoamento e 
capacitação.
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 efei-
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denar todas as atividades pedagógicas, orientando a elaboração de projetos visando o 
processo de ensino-aprendizagem; desenvolver, acompanhar e orientar projetos e/ou 
atividades de classificação, reclassificação, aceleração, inclusão e agrupamento dos 
alunos em turmas, de acordo com o projeto político pedagógico da Secretaria Munici-
pal de Educação; coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando atividades, 
organizando horário de trabalho, escala de férias, encaminhando, devidamente infor-
mados, os documentos, petições ou processos que tramitem pelo estabelecimento, 
cumprir e fazer cumprir a legislação da educação e todas as decisões e determinações 
das autoridades superiores, representar a Unidade Escolar e fomentar a mais estreita 
colaboração entre pais, alunos e comunidade, coordenar a elaboração e execução do 
projeto político pedagógico da escola; estabelecer parceria com a coordenação que 
favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no trabalho educativo.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 08 de fevereiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9101, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ROSAINE SONELI DOS SANTOS DA SILVA, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 33.329.552-3, PIS/PASEP 126.17411.23-2, 
para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com 
carga horária de 30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificada em 1º lugar do  Concurso Público 
Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9102, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".

tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 08 de fevereiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9099 DE 08  DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de DIRETOR DE ESCOLA".

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.º1649/99, alterada pelas leis nº 
2050/05,2282/08 e 2557/11;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor ELTON GOMES DOUDEMENT DOS SANTOS, porta-
dor da Cédula de Identidade RG n.º 42.588.991-9, PIS/PASEP 212.02975.08-0, para o 
emprego de DIRETOR DE ESCOLA, P65, com carga horária de 40 h/s sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 01º Concurso Pú-
blico Municipal 01/18.
Art. 2.º Competirá ao servidor administrar a Unidade Escolar de acordo com as nor-
mas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. Dirigir Unidade de Edu-
cação básica, assegurando a execução dos objetivos do processo educacional; coor-
denar todas as atividades pedagógicas, orientando a elaboração de projetos visando o 
processo de ensino-aprendizagem; desenvolver, acompanhar e orientar projetos e/ou 
atividades de classificação, reclassificação, aceleração, inclusão e agrupamento dos 
alunos em turmas, de acordo com o projeto político pedagógico da Secretaria Munici-
pal de Educação; coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando atividades, 
organizando horário de trabalho, escala de férias, encaminhando, devidamente infor-
mados, os documentos, petições ou processos que tramitem pelo estabelecimento, 
cumprir e fazer cumprir a legislação da educação e todas as decisões e determinações 
das autoridades superiores, representar a Unidade Escolar e fomentar a mais estreita 
colaboração entre pais, alunos e comunidade, coordenar a elaboração e execução do 
projeto político pedagógico da escola; estabelecer parceria com a coordenação que 
favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no trabalho educativo.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 08 de fevereiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9100 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de DIRETOR DE ESCOLA".

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.º1649/99, alterada pelas leis nº 
2050/05,2282/08 e 2557/11;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor DANILO PASCOAL DE MORAES, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 44.044.929-7, PIS/PASEP 190.31850.70-8, para o emprego de 
DIRETOR DE ESCOLA, P65, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 02º Concurso Público Muni-
cipal 01/18.
Art. 2.º Competirá ao servidor administrar a Unidade Escolar de acordo com as nor-
mas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. Dirigir Unidade de Edu-
cação básica, assegurando a execução dos objetivos do processo educacional; coor-
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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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ELAINE FELIX BETTINI, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG n.º 40.084.823-5, PIS/PASEP 127.68407.24.2, para o emprego de EDUCA-
DOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 30 h/s mais 
02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).Classificada sob nº 3º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9103, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.936.416-X, PIS/PASEP 120.05817.83-1, 
para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com 
carga horária de 30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 4º no Concurso Público 
Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9104, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora FRANCYNE BAPTISTA VIANA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 47.326.601-5, PIS/PASEP 202.15387.19-2, para o emprego de 
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 30 
h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).Classificada sob nº 6º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-

nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9105, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora KELLY CRISTINA ALVES MOREIRA, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 40.965.345-7, PIS/PASEP 206.98872.94-5, para o em-
prego de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga ho-
rária de 30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 7º no Concurso Público Municipal 
01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9106, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora DILERMANDA ZANETTI VERÍSSIMO, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 42.018.414-4, PIS/PASEP 206.43110.17-2, para o em-
prego de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga ho-
rária de 30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 8º no Concurso Público Municipal 
01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9107, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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;
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CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ELISNEIVA SANTOS ALVES TEIXEIRA, portadora 
da Cédula de Identidade RG n.º 25.315.091-7, PIS/PASEP 122.89320.20-1, para o 
emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga 
horária de 30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 9º no Concurso Público Municipal 
01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 08 de fevereiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9108, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora LIDIANE ANDRADE ANDREOLI, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 42.153.481-3, PIS/PASEP 129.36494.23-2, para o emprego de 
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 30 
h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).Classificada sob nº 10º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9109, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ADRIANA MENDES VIANA, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 019172352001-5 MA, PIS/PASEP 161.45500.91-4, para o emprego 
de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 
30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).Classificada sob nº 11º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9110, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora GABRIELA DILSER MATIAS, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 48.878.520-0, PIS/PASEP 145.86472.39-a8, para o emprego de 
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com carga horária de 30 
h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).Classificada sob nº 13º no Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9111, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

MENTO INFANTIL".
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 2808/14;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora CAROLINE PERCIVALE FERNANDES GERMANO, 
portadora da Cédula de Identidade RG n.º 34.940.076-3, PIS/PASEP 132.09014.81-6, 
para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, P34, com 
carga horária de 30 h/s mais 02 horas de formação continuada, sob o regime da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificada em 1º, PCD, do Concurso Público 
Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar da elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de 
entrada e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, hi-
giene, atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 
permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9112 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de ESCRITURÁRIO".

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.º1254/1991, alterada pela lei nº 2278/2008;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor FELIPE ALVES COUTINHO, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 44.339.287-0, PIS/PASEP 206.80961.15-6, para o emprego de ES-
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Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.115, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2704/13;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora NATALIA SOARES MOREIRA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 46.625.296-1, PIS/PASEP 19031566376, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s 
mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado 
sob n.º 05º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.116, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2704/13;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora SILVIA CRISTINA DE LIMA MELO CARVALHO, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 19.378.794-5, PIS/PASEP 20445124231, para 
o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga 
horária de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).Classificado sob n.º 06º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.117 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".

CRITURÁRIO, P21, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 02º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor arquivar correspondências, processos e outros docu-
mentos, de conformidade com o sistema de classificação adotado no Setor; efetuar cál-
culos necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, conferir e registrar 
documentos diversos, verificando o cumprimento de normas referentes ao protocolo; 
informar e orientar o público, anotar recados, receber e encaminhar documentos; aten-
der chamadas telefônicas, anotando e transmitindo recados, obter e fornecer informa-
ções; operar sistemas informatizados referentes ao Setor de Trabalho; desempenhar 
outras atribuições afins que sejam específicas ao Setor de Trabalho, determinadas 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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.113 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de ESCRITURÁRIO".

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.º1254/1991, alterada pela lei nº 2278/2008;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora MONICA DORNELAS MARAN, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 27.995.025-1, PIS/PASEP 124.87958.22-9, para o emprego de 
ESCRITURÁRIO, P21, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 03º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá a servidora arquivar correspondências, processos e outros docu-
mentos, de conformidade com o sistema de classificação adotado no Setor; efetuar cál-
culos necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, conferir e registrar 
documentos diversos, verificando o cumprimento de normas referentes ao protocolo; 
informar e orientar o público, anotar recados, receber e encaminhar documentos; aten-
der chamadas telefônicas, anotando e transmitindo recados, obter e fornecer informa-
ções; operar sistemas informatizados referentes ao Setor de Trabalho; desempenhar 
outras atribuições afins que sejam específicas ao Setor de Trabalho, determinadas 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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.114, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2704/13;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora CAMILA TOSCANO DA SILVA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 47.350.201-X, PIS/PASEP 203.75445.83-2, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s 
mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado 
sob n.º 03º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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.  
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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 2704/13;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora CARLA DAMIÃO TEIXEIRA FRANCO, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 21.431.858-8, PIS/PASEP 19059733803, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 
h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classifi-
cado sob n.º 07º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

 

PORTARIA Nº 9.118, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2704/13;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora RUBIANE PEIXOTO CARDOSO, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 53.685.544-4, PIS/PASEP 19041553447, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s 
mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado 
sob n.º 09º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.119, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2704/13;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora FERNANDA DE FATIMA BORTOLOZZO, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 27.708.685-1, PIS/PASEP 12756503233, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 
h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classifi-
cado sob n.º 10º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.120, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2704/13;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora BRUNA GARCIA ZUTIN BELISÁRIO, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 40.758.914-4, PIS/PASEP 12914974223, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 
h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classifi-
cado sob n.º 11º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.121, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2704/13;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora FABIANA CRISTINA CUNHA RABACO, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 28.691.586-8, PIS/PASEP 17053670129, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 
h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classifi-
cado sob n.º 12º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
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ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.122, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2704/13;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor LUCAS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, portador 
da Cédula de Identidade RG n.º 44.791.042-5, PIS/PASEP 20952709060, para o em-
prego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária 
de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Classificado sob n.º 13º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.123, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2704/13;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor MATHEUS DIAS DE SOUZA, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 41.096.512-1, PIS/PASEP 20699562613, para o emprego de PRO-
FESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s mais 
5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob 
n.º 14º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.124, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 1649/99;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA DUNK, portador da 
Cédula de Identidade RG n.º 35.137.713-X, PIS/PASEP 12838140142, para o empre-
go de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária 
de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Classificado sob n.º 15º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.125, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 1649/99;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor EVANDRO DA CRUZ BASTOS, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 40.899.208-6, PIS/PASEP 20772908944, para o emprego de PRO-
FESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s mais 
5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob 
n.º 16º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.126, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
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BÁSICA I - PEB I".
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 1649/99;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora FLAVIA BATISTA VIEIRA, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 37.408.083-5, PIS/PASEP 12764259257, para o emprego de PRO-
FESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s mais 
5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob 
n.º 17º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.127, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-

CA I - PEB I".
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 1649/99;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora KENIA COSTA DE SOUZA MORAES, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º 38.769.845-0, PIS/PASEP 12631073985, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s 
mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado 
sob n.º 18º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.128, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2316/09;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora CAROLINA REINALDO ROCHA DE GOUVEA, por-

tadora da Cédula de Identidade RG n.º 37.128.639-6, PIS/PASEP 12668316113, para 
o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga 
horária de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).Classificado sob n.º 20º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.129, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2316/09;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora MILENA PESSOA BERTO, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 32.954.686-7, PIS/PASEP 19023865440, para o emprego de PRO-
FESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s mais 
5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob 
n.º 21º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.130, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 1582/97 alt. pela Lei 1717/00;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora MARCELA MAZULA DE FREITAS LOPES, portadora 
da Cédula de Identidade RG n.º 52.486.784-7, PIS/PASEP 13045369560, para o em-
prego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária 
de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Classificado sob n.º 22º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
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com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.131, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 1582/97 alt. pela Lei 1717/00;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora GABRIELA ALIENDE CRUZ DE MELO, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 34.381.385-3, PIS/PASEP 12747358234, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 
h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classifi-
cado sob n.º 23º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.132, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 2316/09;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ELICA MARIA FRACASSI, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 49.973.547-X, para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 24º Concurso Público 
Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.133, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I - PEB I".
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 alt. pela Lei 1717/00;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora JANE CAETANO, portadora da Cédula de Identidade 
RG n.º 22.987.889-1, PIS/PASEP 12388417947, para o emprego de PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s mais 5 HTPC 
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 01º 
candidato com PCD, Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.134, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA II - PEB II".
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 2316/09;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora MARIANE CRISTINA MACHADO MEDEIROS, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 47.611.401-9, PIS/PASEP 20216039279, para 
o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II, P52, com carga 
horária de 25 h/s mais 5 de HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).Classificado sob n.º 02º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais e 
finais do ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, Pro-
jetos Educacionais e Educação Especial. Executar as atividades de regência de classe, 
planejamento escolar, participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade 
de Ensino, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
colaborar na articulação da escola com a comunidade. Participar e desenvolver a pro-
posta pedagógica da Unidade de Ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo 
a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e 
programar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedi-
cados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Realizar as demais tare-
fas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo de 
ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 



Nova Odessa, Quinta-feira, 21 de Fevereiro de 2019Diário Oficial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.

Página 10

PORTARIA Nº 9.135, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA II - PEB II".
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 2151/06;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor TADEU AUGUSTO DE OLIVEIRA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 45.580.493-X, PIS/PASEP 12805462248, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II, P52, com carga horária de 25 
h/s mais 5 de HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Clas-
sificado sob n.º 01º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais e 
finais do ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, Pro-
jetos Educacionais e Educação Especial. Executar as atividades de regência de classe, 
planejamento escolar, participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade 
de Ensino, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
colaborar na articulação da escola com a comunidade. Participar e desenvolver a pro-
posta pedagógica da Unidade de Ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo 
a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e 
programar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedi-
cados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Realizar as demais tare-
fas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo de 
ensino-aprendizagem.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.136, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1319/1992, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora CAMILA TOSCANO DA SILVA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 47.350.201-X, PIS/PASEP 203.75445.83-2, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária de 25 h/s 
mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado 
sob n.º 1º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.137, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1319/1992, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora PAULA PACHECO DA SILVA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 45.830.041-X, PIS/PASEP 190.35610.81-7, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária de 25 h/s 
mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado 
sob n.º 3º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.138, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1418/1994, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ANA PAULA BORGO AZANHA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 40.851.337-8, PIS/PASEP 190.25255.66-0, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária de 25 h/s 
mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado 
sob n.º 4º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.139, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1418/1994, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora SHEILA KERMECI ALAMINO SILVA, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 30.036.214-6, PIS/PASEP 125.03001.27.2, para o em-
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prego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária 
de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Classificado sob n.º 5º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.140, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1418/1994, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora MARIANA DO CARMO MAROLA MARQUES, porta-
dora da Cédula de Identidade RG n.º47.930.964-4, PIS/PASEP 190.46440.49-7, para o 
emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horá-
ria de 25 h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Classificado sob n.º 6º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.141, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1418/1994, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora INGRID LINS DA CRUZ AZEVEDO, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º48.881.758-4, PIS/PASEP 204.93561.70-0, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária de 25 
h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifi-
cado sob n.º 7º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-

pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.142, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1418/1994, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora POLIANA TORREZAN, portadora da Cédula de Identi-
dade RG n.º43.386.260-9, PIS/PASEP 128.94082.24-1, para o emprego de PROFES-
SOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária de 25 h/s mais 5 
HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 
8º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.143, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1418/1994, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora ELAINE DOS SANTOS DA CUNHA, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º23.497.677-9, PIS/PASEP 125.41968.48-7, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária de 25 
h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifi-
cado sob n.º 9º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
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propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

PORTARIA Nº 9.144, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1418/1994, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor JABES MATEUS OLIVATTO, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º44.509.185-X, PIS/PASEP 203.93561.77-6, para o emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária de 25 h/s 
mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado 
sob n.º 10º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.145, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL- PEI".
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 1418/1994, alterada pelas Leis nºs 
1717/2000 e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora CRISTINA TEIXEIRA FERNANDES, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º34.691.129-1, PIS/PASEP 125.96657.26-2, para o emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, P50, com carga horária de 25 
h/s mais 5 HTPC sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifi-
cado sob n.º 11º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil; 
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas munici-
pais, nas áreas: afetiva, psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a 
amplidão de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conheci-
mento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade, ade-
quados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos 
pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder 
avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu desenvolvimento du-
rante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas detectados, 
propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessá-
rio; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato 
com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças; 
buscar atualização constante, através de leituras, participação em cursos, seminários 
e atividades extraclasse.

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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.146, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de PSICOPEDAGOGO".

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.º2050/2005, alterada pelas leis nº 2278/2008 
e 2557/2011;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora KÊNIA CRISTIANE ZUCARATTO MARTINS FER-
NANDES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 22.323.935-5, PIS/PASEP 
123.36327.02-5, para o emprego de PSICOPEDAGOGO, P64, com carga horária de 
40 h/s sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 
01º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora participar, como docente e discente, em programas 
e curso de capacitação de saúde e educação abrangendo as áreas institucional, co-
munitária e social; adequar os objetivos do sistema educacional às necessidades da 
comunidade escolar; manter a saúde mental no ambiente escolar; buscar compreensão 
dos valores, da motivação para a aprendizagem e dos processos cognitivos de todos 
os alunos; realizar a necessária aproximação entre teoria e prática junto à equipe esco-
lar; apoiar o professor e a equipe escolar nos aspectos de sua competência, isto é, da 
Psicologia da Educação, favorecendo o bom andamento da educação escolar; refletir 
junto a equipe escolar e comunidade sobre o papel da educação, seu caráter ideológico 
e sua prática pedagógica; buscar e manter a base científica necessária em todas as es-
tratégias de trabalho selecionadas como adequadas para a educação escolar; executar 
outras tarefas pertinentes na sua área de atuação determinadas 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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.147, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de SECRETÁRIO DE ESCOLA".

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.º2704/2013;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor WELLINGTON JANDRE DE SOUZA, portador da Cé-
dula de Identidade RG n.º 28.663.215-3, PIS/PASEP 190.53941.19-6, para o emprego 
de SECRETÁRIO DE ESCOLA, P31, com carga horária de 40 h/s sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 01º Concurso Público 
Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor verificar a regularidade da documentação referente à 
matrícula, transferências de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 
Diretor da Escola; manter em dia os registros, a legalidade, regularidade e autenticida-
de da vida escolar, bem como os dados das avaliações dos alunos; preparar a escala de 
férias dos servidores, submetendo-a à aprovação do Diretor da Escola; redigir corres-
pondência oficial; assegurar o cumprimento de normas e prazos relativos ao processa-
mento de dados; atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da Secretaria; instruir expedientes, 
elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às 
atividades escolares, elaborar relatórios das atividades da Secretaria da Escola e cola-
borar no preparo dos relatórios anuais das Escolas; executar outras tarefas pertinentes 
à sua área de atuação determinadas 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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.148, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de SECRETÁRIO DE ESCOLA".

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.º2704/2013;
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RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor WANDERLEI RIBEIRO MESQUITA, portador da Cédu-
la de Identidade RG n.º 21.655.161-4, PIS/PASEP 123.52976.95-4, para o emprego 
de SECRETÁRIO DE ESCOLA, P31, com carga horária de 40 h/s sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 02º Concurso Público 
Municipal 01/18.

Art. 2.º Competirá ao servidor verificar a regularidade da documentação referente à 
matrícula, transferências de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 
Diretor da Escola; manter em dia os registros, a legalidade, regularidade e autenticida-
de da vida escolar, bem como os dados das avaliações dos alunos; preparar a escala de 
férias dos servidores, submetendo-a à aprovação do Diretor da Escola; redigir corres-
pondência oficial; assegurar o cumprimento de normas e prazos relativos ao processa-
mento de dados; atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da Secretaria; instruir expedientes, 
elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às 
atividades escolares, elaborar relatórios das atividades da Secretaria da Escola e cola-
borar no preparo dos relatórios anuais das Escolas; executar outras tarefas pertinentes 
à sua área de atuação determinadas 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 efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.  

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

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.149, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de EDUCA-

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

CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO Nº 1129/2019;

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar, a pedido, a servidora CRISTIANE FRANCISCA BASILIO CA-
MINAGUI PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 40.368.324-5/SP, do 
emprego público de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL.

Art. 2.º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.  

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 11 de fevereiro de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.150, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de AUXILIAR 

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

CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO Nº 1121/2019;

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar, a pedido, a servidora NILDA MARIA SILVA ITOU PINHEIRO, 
portadora da Cédula de Identidade RG Nº 19.312.216-6/SP, do emprego público de 
AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR.

Art. 2.º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.  

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 06 de fevereiro de 2019.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 11 de fevereiro de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.151, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de TÉCNICO 

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

CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO Nº 337/2019;

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar, a pedido, a servidora MONICA APARECIDA DO PRADO, porta-
dora da Cédula de Identidade RG Nº 29.632.963-0/SP, do emprego público de TÉC-
NICO DE ENFERMAGEM.

Art. 2.º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.  

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 13 de fevereiro de 2019.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 11 de fevereiro de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº   3235 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autor: vereador Sebastião Gomes dos Santos “Dispõe sobre a proibição de 
fornecimento de canudos confeccionados em material plástico, nos locais 

que especifica, e dá outras providências”
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: Art. 1º. Fica proibido no Município de Nova Odessa o fornecimento 
de canudos de material plástico aos clientes de hotéis, restaurantes, bares, padarias 
entre outros estabelecimentos comerciais. Parágrafo único. As disposições desta lei 
aplicam-se igualmente aos clubes noturnos, salões de dança e eventos musicais de 
qualquer espécie.Art. 2º. Em lugar dos canudos de plástico poderão ser fornecidos 
canudos em papel reciclável, material comestível, ou biodegradável, embalados in-
dividualmente em envelopes hermeticamente fechados feitos do mesmo material.Art. 
3º. A infração às disposições desta lei acarretará as seguintes penalidades:I - na pri-
meira autuação, advertência e intimação para cessar a irregularidade;II - na segunda 
autuação, multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com nova intimação para cessar 
a irregularidade;III - na terceira autuação, multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), com nova intimação para cessar a irregularidade;IV - na quarta e quinta au-
tuações, multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com nova intimação para 
cessar a irregularidade;V - na sexta autuação, multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) e fechamento administrativo do estabelecimento.§ 1º. Em qualquer caso, será 
garantida a ampla defesa aos acusados da infração, antes da imposição definitiva da 
multa.§ 2º. A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente pela variação 
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística IBGE, do ano anterior, sendo adotado o índice oficial que o 
suceder, no caso da extinção deste índice.Art. 4º. A presente lei será regulamentada, 
no que couber, pelo Poder Executivo.Art. 5º. As despesas decorrentes da execução 
desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data e sua publicação.Art. 7º. Revogam-
-se as disposições em contrário
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LEI Nº 3236 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autor: vereador Angelo Roberto Réstio “Impõe normas relativas ao atendi-
mento dos usuários no interior das dependências das agências bancárias”
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. As agências bancárias são obrigadas a assegurar que a espera 
e o atendimento de seus usuários ocorram exclusivamente no interior de suas depen-
dências.Art. 2º. Aos infratores desta lei serão aplicadas as seguintes penalidades:I - 
advertência;II - multa de 100 UFESPs, na reincidência;III - multa de 200 UFESPs, até 
a quinta reincidência, eIV - suspensão do alvará de funcionamento, na sexta reincidên-
cia do ano. Art. 3º.  Os estabelecimentos de que trata esta lei terão o prazo de cento e 
oitenta (180) dias, a contar da publicação da presente, para se adaptarem às exigências 
da mesma. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. Revogam-
-se as disposições em contrário.  
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LEI Nº   3238 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autor: vereador Wladiney Pereira Brigida “Institui, no calendário oficial 

do Município, o evento “Outubro Rosa” e dá outras providências”.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o evento 
Outubro Rosa, com o objetivo de realizar atividades para a conscientização sobre o 
câncer de mama. Parágrafo único. A critério dos gestores poderão ser desenvolvidas 
atividades incluindo, dentre outras:I- Iluminação de prédios públicos com luzes de 
cor rosa; II-Promoção de palestras, caminhadas, eventos e atividades educativas;III-
-Veiculação de campanhas de mídia, colocando-se à disposição da população infor-
mações em banners, folders e outros materiais ilustrativos e exemplificativos sobre a 
prevenção ao câncer, contemplado à generalidade do tema, e IV-Outros atos de proce-
dimentos lícitos e úteis para a consecução dos objetivos deste evento. Art. 2º. O evento 
será realizado, anualmente, no mês de outubro. Art. 3º. As autoridades municipais 
apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos comemorativos do evento. Art. 4º. 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições 
em contrário, especialmente a Lei n. 1990, de 18 de junho de 2004.
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LEI Nº  3239 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autor: vereador Wladiney Pereira Brigida  “Institui, no calendário oficial 

do Município, o evento “Novembro Azul” e dá outras providências”.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o evento 
Novembro Azul, dedicado à realização de ações de prevenção ao câncer de próstata 
e de promoção da saúde do homem.Parágrafo único. A critério dos gestores pode-
rão ser desenvolvidas atividades incluindo, dentre outras:I - Iluminação de prédios 
públicos com luzes de cor azul; II - campanhas de esclarecimentos, exames e outras 
ações educativas e preventivas visando ao esclarecimento e incentivo à realização 
de exames preventivos para a detecção do câncer de próstata, assim como para ou-
tras doenças que acometem primordialmente a população masculina.Art. 2º. O evento 
será realizado, anualmente, no mês de novembro. Art. 3º. As autoridades municipais 
apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos comemorativos do evento. Art. 4º. 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições 
em contrário.  
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LEI Nº 3241 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autor: vereador Angelo Roberto Réstio e outros “Dá denominação de 

“Domingos Edes Faralhe” à Rua Quatro (04) do loteamento residencial 
denominado Jardim dos Ipês”.

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:Art. 1º. Fica denominada “Domingos Edes Faralhe” à Rua Quatro (04) do 
loteamento residencial denominado Jardim dos Ipês.Art. 2º. Caberá à Prefeitura Muni-
cipal a colocação de placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
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LEI Nº  3242 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autor: vereador Angelo Roberto Réstio e outros “Dá denominação de 

“Odil Cereser” à Rua Cinco (05) do loteamento residencial denominado 
Jardim dos Ipês”.

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:Art. 1º. Fica denominada “Odil Cereser” à Rua Cinco (05) do loteamento 
residencial denominado Jardim dos Ipês.Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colo-
cação de placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 3º. As 
despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentá-
ria própria, suplementada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  
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LEI Nº  3243 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autor: vereador Angelo Roberto Réstio e outros “Dá denominação de “Sil-

vio Menuzzo” à Rua Sete (07) do Loteamento Jardim Gleba B”.
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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:Art. 1º. Fica denominada “Silvio Menuzzo” à Rua Sete (07) do 
Loteamento Jardim Gleba B.Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de 
placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais.Art. 3º. As despesas 
decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
suplementada, se necessário.Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
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LEI Nº 3234 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.
“Dispõe sobre a concessão de Isenção da Tarifa de Manejo de Resíduos 
(TMR) cobrada pela CODEN (Companhia de Desenvolvimento de Nova 
Odessa) aos aposentados, aos portadores de neoplasia maligna, aos defi-

cientes e às entidades sociais referidas na Lei n. 3.233, de 25 de janeiro de 
2019”

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 concedida isenção da Tarifa de Manejo de Resíduos (TMR), 
descritas pelo Decreto nº 3.934 de 22 de novembro de 2018 ou outro que vier o substi-
tuir, a serem cobradas pela CODEN (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odes-
sa), aos usuários e consumidores, desde que estes atendam aos seguintes requisitos:I 
- esteja comprovadamente, aposentado ou seja pensionista do Instituto Nacional de 
Seguridade Social;II -  possua renda total de até dois e meio salários mínimos, com-
provados por documento público ou particular nas formas a serem definidas por reso-

lução da própria CODEN;III - declare,  comprovando se o caso, sob as penas da lei, 
que: a) não possua outro imóvel; e em caso do imóvel de sua residência ser alugado, o 
contrato de locação deverá estar em nome do requerente/consumidor; b) que o imóvel 
parâmetro da isenção, seja utilizado, exclusivamente, para a sua moradia; C) que não 
há no imóvel, exploração de qualquer atividade comercial ou industrial.d) IV - que 
o imóvel parâmetro da isenção não possua área construída superior a 100,00 metros 
quadrados, nem o respectivo terreno possua área superior a 500,00 metros quadrados;
  Art. 2º) Em se tratando de imóvel de propriedade do casal computar-se-á, para fins de 
isenção, o total de rendimentos de ambos.Art. 3º) Em caso excepcional, de constatada 
vulnerabilidade social, desde que preenchidos os incisos I e III do art. 1º, poderá o 
consumidor requerer, na Central de Atendimento da CODEN, devidamente instruído 
por documentos comprobatórios, o benefício da isenção, a qual será precedida de lau-
do de avaliação social consubstanciado, subscrito por Assistente Social da Prefeitura 
Municipal de Nova Odessa e a seguir deferida, se o caso, pelo Diretor Presidente da 
empresa.  Art. 4º) Para obtenção do benefício o consumidor deverá comparecer a Cen-
tral de Atendimento da CODEN, anualmente, até a data de 31 de outubro de cada ano, 
para preenchimento do requerimento instruídos pelos documentos comprobatórios 
solicitados, para que obtenha a isenção para o ano vindouro. Art. 5º) Considerar-se-
-á, excepcionalmente, para as isenções da respectiva tarifa para o ano em curso, as já 
deferidas pelo Município de Nova Odessa adstritas à Lei 1.689, de 23 de novembro de 
1999, desde de que atendidas as exigências do artigo 1º da presente lei.parágrafo úni-
co: os casos relacionados a alínea “a”, do inciso III, do art. 1º, não integrantes do rol 
das isenções já deferidas pelo município em relação ao ano de 2019, os consumidores 
pretendentes deverão requerer o direito a isenção junto a Central de Atendimento da 
CODEN, a partir de qual fará jus a isenção.Art. 6º) Fica também concedido isenção 
da Tarifa de Manejo de Resíduos (TMR), descritas pelo Decreto nº 3.934 de 22 de 
novembro de 2018 ou outro que vier o substituir, a serem cobradas pela CODEN 
(Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), aos usuários e consumidores que 
seja portador ou responsável legal por alguém diagnosticado com neoplasia maligna, 
desde que:I - tenha um único imóvel;II - possua renda total de até dois e meio salá-
rios mínimos, comprovados por documento público ou particular nas formas a serem 
definidas por resolução da própria CODEN;III - possua laudo devidamente atestado 
por médico da rede pública municipal ou conveniada, diagnosticando a doença, o 
qual deverá ser substituído no máximo a cada dois anos;IV- apresente, anualmente, 
requerimento junto a Central de Atendimento da CODEN, devidamente comprovan-
do as exigências contidas neste artigo, até o dia 31 de outubro, para que seja, após 
analisado, deferido a isenção para o ano vindouro. parágrafo único: Considerar-se-á, 
excepcionalmente, para as isenções da respectiva tarifa para o ano em curso, as já 
deferidas pelo Município de Nova Odessa adstritas à Lei 2.921 de 16 de dezembro 
de 2014.Art. 6-A) (Vetado)I - (Vetado)II -(Vetado)III -(Vetado)IV- (Vetado)Art. 6-B) 
(Vetado)I - (Vetado)II -(Vetado) Art. 7º) Nos casos dos consumidores e ou usuários 
beneficiados por esta lei, que porventura já tenham recebido as faturas de cobrança da 
referida tarifa, os valores devidos ou adimplidos serão compensados na próxima fa-
tura após a vigência da presente lei.Art. 8º) Deverá o município subsidiar as referidas 
isenções visando reestabelecer o equilíbrio econômico financeiro de forma a manter 
a prestação dos respectivos serviços. Art. 9º) As eventuais despesas decorrentes da 
aplicação da presente lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria, suple-
mentada se necessário. Art. 10) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 
11) Revogam-se disposições em contrário.  
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LEI Nº   3244 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autor: vereador Angelo Roberto Réstio e outros “Dá denominação de 

“Ernesto Piconi” à Rua Quinze (15) do Loteamento Residencial Jardim 
dos Ipês”.

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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:Art. 1º. Fica denominada “Ernesto Piconi” a Rua Quinze (15) 
do Loteamento Residencial Jardim dos Ipês. Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a 
colocação de placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 
3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orça-
mentária própria, suplementada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
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