
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº  3.820 , DE 31 DE JULHO DE 2018.
"Dispõe sobre Permissão de Uso de Bem Público a título precário à Associa-

ção Dos Moradores do Loteamento Recanto da Fazenda"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
78, Inciso I e; CONSIDERANDO  o contido no PMNO 585/2017; CONSIDERANDO  
a evidente desoneração do município quanto às atividades de conservação da área, bem 
como o legítimo interesse da Associação Dos Moradores do Loteamento Recanto da 
Represa em atendê-las de forma gratuita; CONSIDERANDO, ainda que a permissão da 
área em questão, conforme descrita no art. 1º deste Decreto, não ocasionará desvio de 
finalidade, bem como, qualquer prejuízo ao Município ou à comunidade, visto destinar-
-se a atender um fim social; DECRETA: Art. 1º Fica concedido a ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DO LOTEAMENTO RECANTO DA FAZENDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com CNPJ nº 11.131.559/0001-77, com endereço na Avenida Eduardo 
Karklis, Gleba 1ª - Bairro Fazenda Velha - CEP 13.381-010, Nova Odessa/SP, a per-
missão de uso, a título precário, conforme Termo de Permissão de Uso firmado entre 
as partes, que passa a fazer parte integrante deste Decreto, do seguinte bem imóvel: 
ÁREA INSTITUCIONAL - "Uma área de terras urbanas, designada como ÁREA INS-
TITUCIONAL "A", situada na quadra 5, do loteamento denominado "RECANTO DA 
FAZENDA", em Nova Odessa, medindo: 125,96 metros de frente para a Rua 01; 7,28 
metros em curva de esquina (raio=9,00 metros) formada pelas Ruas 01 e 04, 111,33 
metros confrontando com o Sistema de Lazer "B", 96,74 metros confrontando com a 
Avenida Eduardo Karklis e finalmente 14,75 metros em curva de esquina (raio=6,50 me-
tros) formada pela Avenida Eduardo Karklis e a Rua 01, perfazendo uma área superficial 
de 6.264,15 metros quadrados." Matrícula nº 101.861 do Ofício e Registro de Imóveis 
de Americana/SP. Art. 2º O imóvel descrito e caracterizado no artigo anterior deverá ser 
destinado, exclusivamente, para fins de manutenção e conservação. Art. 3º Fica proibido 
o fechamento da área descrita no art. 1º deste Decreto, bem como a realização de qual-
quer construção ou edificação. Art. 4º Compete ao Permissionário: I - zelar pela guarda 
e conservação da área objeto da permissão de uso, cumprindo e fazendo cumprir todas as 
normas constantes do termo de permissão; II - utilizar-se da área exclusivamente para os 
fins previstos no artigo 2º, deste Decreto; III - efetuar em dia o pagamento das tarifas de 
consumo de água e energia elétrica incidentes sobre a área objeto da permissão e de to-
dos os demais impostos e taxas, porventura devidos. Art. 5º A presente permissão é con-
cedida pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Art. 
6º Fica totalmente vedado ao Permissionário ceder, transferir ou emprestar, no todo ou 
em parte, o bem objeto deste Decreto ou deixar de usá-lo para os fins previstos, ou ainda 
desvirtuar sua finalidade, ficando nessa hipótese, obrigada a restituí-lo ao Município, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Art. 7º Finda a permissão concedida, o Permissio-
nário se obriga a restituir a área objeto da presente, sem qualquer direito a retenções, a 
nenhum título. Parágrafo Único - Havendo interesse da Permitente e do Permissionário, 
na continuidade da Permissão de Uso, poderá ser deferida sua prorrogação, por igual pe-
ríodo, através de nova autorização. Art. 8º O Permissionário responderá diretamente por 
todos e quaisquer danos porventura causados a terceiros em decorrência da utilização da 
área objeto deste Decreto, sem que implique em qualquer responsabilidade por parte do 
Município. Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. Art. 10º  Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação.  

Nova Odessa, 31 de julho de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

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

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e Decretos Federais nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e nº 5.450, de 31 de maio de 
2005 e Lei Municipal nº 2.454, de 22 de outubro de 2010;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados Adriano Nakandakare Seiche - RG: 33.031.800-7 e Adriano 
Pereira - RG: 24.457.571-X, para atuarem como Pregoeiros, conforme disposto pela Lei 
nº 2.454, de 22 de outubro de 2010, para aquisição de bens e serviços comuns, através da 
modalidade de Licitação denominada Pregão Eletrônico e Presencial.

Parágrafo primeiro: O mandato dos servidores nomeados como pregoeiro terá a dura-
ção de janeiro a dezembro de 2019, compreendendo 12 (doze) meses;

Parágrafo segundo: Fica garantido aos servidores designados como Pregoeiros, o re-
cebimento de gratificação mensal, em valor não superior a um e meio salário mínimo 
nacional, devido enquanto estiverem no desempenho efetivo de suas funções;

Parágrafo terceiro: Para exercer a função de pregoeiro os servidores designados ficam 
obrigados a apresentarem cópia de habilitação ou diploma de curso para pregoeiro, que 
fará parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Conforme disposto na Lei nº 2.454, de 22 de outubro de 2010, são atribuições 
do Pregoeiro:

I - na modalidade de Pregão Presencial:
a) o credenciamento dos interessados;

b) o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habili-
tação;

c) a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 
proponentes;

d) a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do 
lance de menor preço;

e) a adjudicação da proposta de menor preço;

f) a elaboração de ata;

g) a condução dos trabalhos da equipe de apoio;

h) o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos;

i) o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autorida-
de superior, visando a homologação e a contratação;

II - na modalidade de Pregão Eletrônico:

a) coordenar o processo licitatório;

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório;

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quan-
do mantiver sua decisão;

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa informa que realizará audiência pública para apresentar dados referente ao 4ª quadrimestre de 2018, ocasião em que os profis-
sionais da Saúde apresentarão balancetes sobre as ações realizadas no município e seus respectivos gastos, dentro do que prevê a Lei Complementar nº 141, de 13 janeiro de 2012.
 DATA: 30/01
 HORÁRIO: 8H
 LOCAL: Câmara Municipal de Nova Odessa

VANDERLEI COCATO BORGES
Secretário de Saúde
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I - Mara Beatriz A. Kilmeyers - matrícula 2042;
II - Lucélia Helena Romão - matrícula 3439;
III - Francisco Araújo - matrícula 5148;
IV - Leandro Macris Alves de Souza - matrícula 5184;
V - Achille Nicola Fosco - matrícula 4829;
VI - Júlio César Camargo - matrícula 42896;
VII - Robson Fontes Paulo - matrícula 4795;
VIII - Arthur Jorge Trevisoni - matrícula 5793.
  "

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 21 de janeiro de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 
CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 

EMPREGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso Pú-
blico n.º 01/18, do 01º ao 05º, para o emprego de COORDENADOR PEDAGOGICO, 
conforme classificação publicada no "Diário Oficial Município de Nova Odessa", de 17 
de janeiro de 2019, para atribuição de 02 (duas) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeirode 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os seguin-
tes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original;  
  2- Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Pós Graduação, nos termos do 
artigo 64 da Lei nº 9.394/96 - xerox autenticado;
  3- Documento que comprove experiência mínima de 02 (dois) anos de exercício no 
Magistério - Original.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Coordenador Pedagógico.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º ELLEN CRISTINA CECCON
02º SUELLEN HELENA LEITE DE MEIRELES
03º NIRLANDIA APARECIDA C. LUZ PETERLEVITZ
04º LUIS ALBERTO BASSOLI
05º ELIANA CARVALHO PELLISON 
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE DIRETOR DE ESCOLA.

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio e;
k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a ho-
mologação.

Art. 3º Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Equipe de Apoio ao 
Pregão Eletrônico e Presencial no Município de Nova Odessa, para aquisição de bens e 
serviços comuns:

I - Titulares: Sandra Bartot da Silva Prado - RG: 32.793.962-X, Monica Lemos Cos-
ta Rezende - RG: 22.666.373-5, Aline Gonçalves Galindo - RG: 34.383.140-5, Teresa 
Cristina Bauler Montesano Ferraz - RG: 11.393.221 e Leandro Macris Alves de Souza 
- RG: 44.134.419-7.

II - Suplente: Juliana Camargo dos Santos - RG: 29.162.013-9, Cristina Turcato Della 
Gracia - RG: 34.739.323-8, Francisco de Araújo - RG. 4.272.368-1, Guilherme Whi-
tehead - RG: 40.289.675-0 e Débora Cavalcante - RG: 45.099.091-6.

Art. 4º Fica garantido aos membros titulares da Equipe de Apoio de que trata este De-
creto, o recebimento de gratificação mensal, em valor não superior a um salário mínimo, 
devido enquanto estiverem no desempenho efetivo de suas funções.

Parágrafo primeiro: A gratificação a ser paga aos membros da Equipe de Apoio ao Pre-
gão será calculada e paga conforme disposto na Lei nº 2.454, de 22 de outubro de 2010;

Parágrafo segundo: O mandato dos membros da Equipe de Apoio terá a duração de 
janeiro a dezembro de 2019, compreendendo 12 (doze) meses.

Art. 5º Os Pregões que tenham como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para 
a Merenda Escolar deverão ser acompanhadas pelo Conselho de Alimentação Escolar.

Art. 6º Caberá ao servidor designado como Pregoeiro, emitir relatórios mensais à Di-
retoria de Recursos Humanos, sobre a frequência dos membros nas reuniões realizadas, 
para apurar o valor da gratificação a ser paga.

Art. 7º Determinar à Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações neces-
sárias do teor deste Decreto em seus prontuários.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 07 de janeiro de 2019.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 21 de janeiro de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

DECRETO Nº 3253 DE 21 DE JANEIRO DE 2019
"Altera redação do artigo 1º do Decreto nº 3698, de 25 de outubro de 2017 e 

dá outras providências"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, inciso I;

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 3698, de 25 de outubro de 2017, passa a ter a seguinte 
redação:

  "Art. 1º Fica criado o Grupo Especial de Trabalho para Modernização da Adminis-
tração Tributária Municipal - GEMAT, com a finalidade de coordenar todas as ações 
relacionadas ao desenvolvimento de medidas voltadas ao aperfeiçoamento das capaci-
dades normativa, organizacional, operacional e tecnológica da Administração Tributá-
ria Municipal, sendo constituído pelos seguintes membros:

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

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

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

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

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica. 
E-mail: doficial@novaodessa.sp.gov.br
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A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso Pú-
blico n.º 01/18, do 01º ao 05º, para o emprego de DIRETOR DE ESCOLA, conforme 
classificação publicada no "Diário Oficial Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro 
de 2019, para atribuição de 02 (duas) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeirode 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os seguin-
tes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original;  
  2- Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Pós Graduação, nos termos do 
artigo 64 da Lei nº 9.394/96 - xerox autenticado;
  3- Documento que comprove experiência mínima de 02 (dois) anos de exercício no 
Magistério - Original.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Diretor de Escola.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º ELTON GOMES DOUDEMENT DOS SANTOS 
02º DANILO PASCOAL DE MORAES 
03º CLEBER FERNANDES NOGUEIRA 
04º JOSEMAR DE TOLEDO 
05º VANDERLÉIA SILVESTRE 
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 01º ao 20º, para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-
MENTO INFANTIL, conforme classificação publicada no "Diário Oficial Município 
de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 11 (onze) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeirode 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os seguin-
tes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou de Ensino Médio com habilitação 
para o Magistério - xerox autenticado;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - original
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local es-
tabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será ex-
cluído do Concurso Público para o emprego de Educador de Desenvolvimento Infantil.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º ROSAINE SONELI DOS SANTOS DA SILVA 
02º KATHLLEEN LARISSA PIRES 
03º ELAINE FELIX BETTINI 
04º ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON 
05º KETHELYN CAROLINE DA SILVA 
06º FRANCYNE BAPTISTA VIANA 
07º KELLY CRISTINA ALVES MOREIRA 
08º DILERMANDA ZANETTI VERISSIMO 
09º ELISNEIVA SANTOS ALVES TEIXEIRA 
10º LIDIANE ANDRADE ANDREOLI 
11º ADRIANA MENDES VIANA 
12º JAQUELINE DE JESUS ALMEIDA 
13º GABRIELA DILSER MATIAS 
14º ROSEANE TEIXEIRA DOVIGO 
15º SELMA CRISTINA RAMOS COSTA 
16º THAIS STEPHANI CECILIO C. DE ABREU 
17º EVÂNIA DOS SANTOS LEITE 
18º JANAINA CALDAS BALAO 
19º HAWANE PAULINO MARTINEZ 
20º DANIELA CRISTINA DINIS DIAS 

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

I-PEB I.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 01º ao 40º, para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA I - PEB I, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município 
de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 21 (vinte e um) empregos 
vagos.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeirode 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os seguin-
tes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou de Ensino Médio com habilitação 
para o Magistério - xerox autenticado;
  3 -Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - original
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Professor de Ed. Básica I - PEB I.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º THAINÁ MIRELA MURBACH 
02º PEDRO JEAN DE SOUZA MARTINS 
03º CAMILA TOSCANO DA SILVA 
04º PEDRO ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA 
05º NATALIA SOARES MOREIRA 
06º SILVIA CRISTINA DE LIMA MELO CARVALHO 
07º CARLA DAMIÃO TEIXEIRA SANTOS 
08º SHEILA CRISTINA FRANCHETTI AMARAL 
09º RUBIANE PEIXOTO CARDOSO 
10º FERNANDA DE FÁTIMA BORTOLOZZO 
11º BRUNA GARCIA ZUTIN BELISÁRIO 
12º FABIANA CRISTINA CUNHA RABACO 
13º LUCAS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
14º MATHEUS DIAS DE SOUZA 
15º MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA DUNK 
16º EVANDRO DA CRUZ BASTOS 
17º FLAVIA BATISTA VIEIRA 
18º KENIA COSTA DE SOUZA MORAES 
19º PALOMA APARECIDA SOARES CAMPANARO 
20º CAROLINA REINALDO ROCHA DE GOUVEA 
21º MILENA PESSOA BERTO PEDROSO 
22º MARCELA MAZULA DE FREITAS LOPES 
23º GABRIELA ALIENDE CRUZ DE MELO 
24º ELICA MARIA FRACASSI 
25º VICTOR FLÁVIO BERNARDO DE CAMPOS 
26º ANA PAULA ALEXANDRE DE OLIVEIRA 
27º MILENA MOURA DOS SANTOS 
28º CRISTINA ANGELA RODRIGUES 
29º SILVIO PEREIRA DE ANDRADE 
30º VERIANY DA LUZ RIBEIRO 
31º SERGIO JOSE DA SILVA 
32º SARA FONSECA PRATES 
33º MARI YOKOYAMA 
34º LUCIANE GALVÃO CANDIDO 
35º ROSANA MARIA PAVAN 
36º RENATA MARQUES TOBIAS 
37º MARIANA ASBAHR NETO 
38º ANDRESSA LUIZA DE SOUZA MAFRA 
39º EMANUEL MANGUEIRA CARVALHO 
40º ADRIANA MENDES VIANA 
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - 

PEB II - ARTES.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso Pú-
blico n.º 01/18, do n.º 01 ao n.º 03, para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA II - PEB II - ARTES, conforme publicação no "Diário Oficial do Município 
de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (um) emprego vago.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeiro de 2019, às 9 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Curso de nível Superior completo, licenciatura de graduação plena com habilitação 
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em Artes  - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Professor de Educação Básica II - PEB 
II.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.  
  O exercício se dará dia 11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

  CANDIDATOS CONVOCADOS  

 Class.  Nome
01º FELIPE TONELLI 
02º MARIANE CRISTINA MACHADO MEDEIROS 
03º RODRIGO DE CAMARGO GERALDO 
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - 

PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do n.º 01 ao n.º 03, para o emprego de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA II - PEB II - ED. FÍSICA, conforme publicação no "Diário Oficial 
do Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (um) 
emprego vago.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeiro de 2019, às 9 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Curso de nível Superior completo, licenciatura de graduação plena em Educação 
Física  - xerox autenticado;
  3 - Registro no Conselho de Classe, xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Professor de Educação Básica II - PEB 
II -ED FÍSICA.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.  
  O exercício se dará dia 11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS  
Class. Nome
01º TADEU AUGUSTO DE OLIVEIRA 
02º SIMONE VASCONCELOS SILVA 
03º TIAGO ALBERTO MISTURA 
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

- PEI.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do n.º 01 ao n.º 18, para o emprego de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL - PEI, conforme publicação no "Diário Oficial do Município de Nova 
Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 10 (dez) empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeiro de 2019, às 9 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original.
  2- Curso de nível Superior completo, licenciatura de graduação plena em pedagogia ou 
Ensino Médio com Habilitação para o Magistério  - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Professor de Educação Infantil - PEI.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 

Diretoria de Recursos Humanos.  
  O exercício se dará dia 11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

  CANDIDATOS CONVOCADOS  
Class. Nome
01º CAMILA TOSCANO DA SILVA 
02º HÉRI ANAÍ WAVRITA OLIVEIRA 
03º PAULA PACHECO DA SILVA 
04º ANA PAULA BORGO AZANHA 
05º SHEILA KERMECI ALAMINO SILVA 
06º MARIANA DO CARMO MAROLA MARQUES 
07º INGRID LINS DA CRUZ AZEVEDO 
08º POLIANA TORREZAN 
09º ELAINE DOS SANTOS DA CUNHA 
10º JABES MATEUS OLIVATTO 
11º CRISTINA TEIXEIRA FERNANDES 
12º FERNANDA CARDOSO DE LIMA 
13º LÍDIA ESTELA ANTIQUEIRA VINHA MARTINS 
14º JOANA DA SILVA ALBUQUERQUE 
15º ALESSANDRA BRANDÃO ROSA 
16º ANGÉLICA MARA ESCALHÃO 
17º VERA LUCIA DE LIMA MARQUES 
18º DULCINEIA CASSIMIRO 
 

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE PSICOPEDAGOGO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 01º ao 4º, para o emprego de PSICOPEDAGOGO, conforme 
classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 17 de 
janeiro de 2019, para atribuição de 01 (uma) vaga.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeirode 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os seguin-
tes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;  
  2-Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização em Psicopedago-
gia - xerox autenticado;
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Psicopedagogo.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º KENIA CRISTIANE ZUCARATTO  M. FERNANDES 
02º MARIA VITÓRIA OLIVEIRA FERNANDES 
03º VANESSA NUNES QUEIROZ GASPARINI 
04º ROSE ANGELA BARROS BARLETTA 
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE SECRETARIO DE ESCOLA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso Pú-
blico n.º 01/18, do n.º 01 ao n.º 04, para o emprego de SECRETARIO DE ESCOLA, 
conforme classificação publicada no " Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 
17 de Janeiro de 2019, para atribuição de 02 (duas) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeiro de 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original, e para conferência:
  1- Certificado de Conclusão do Ensino Médio - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição de vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Escriturário.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
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  CANDIDATOS CONVOCADOS  

Class. Nome
01º WELLINGTON JANDRE DE SOUZA 
02º WANDERLEI RIBEIRO MESQUITA 
03º MARINEUDA DE SOUZA SILVA 
04º FRANKLIN MARINHO CALIXTO 
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE ESCRITURARIO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do n.º 01 ao n.º 04, para o emprego de ESCRITURARIO, conforme 
classificação publicada no " Diário Oficial Município de Nova Odessa", de 17 de Janeiro 
de 2019, para atribuição de 02 (duas) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 31 de janeiro de 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original, e, para conferência:
  1- Certificado de Conclusão do Ensino Médio - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição de vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Escriturário.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 08/02/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 11/02/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS  
 Class. Nome
01º DANIEL RIBEIRO VIEIRA 
02º FELIPE ALVES COUTINHO 
03º MÔNICA DORNELAS MARAN 
04º EVERALDO LUIZ SOARES 

 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

DECRETO Nº 3.949, DE 16 DE JANEIRO DE 2019.
"Reajusta a Tabela de Valor Venal do Município para fins de lançamento do 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis, de demais tributos/taxas e de direitos a eles 
relativos. Reajusta ainda todos os créditos tributários/não tributários do 

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

CONSIDERANDO a necessidade de reajuste da Tabela de Valor Venal do Município 
para fins de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, de demais tributos/taxas e de Direitos a eles 
relativos, bem como, a outros fins públicos, reajustando aindatodos os créditos tributá-
rios/não tributários do Município;

CONSIDERANDO também o teor da Lei Municipal Complementar n. 40 de 1º de 
dezembro de 2014;

DECRETA:

Art. 1º A Tabela de Valor Venal do Município e todos os créditos tributários e não tribu-
tários do Município ficam reajustados, nos termos da legislação em vigor, a partir de 02 
de janeiro de 2019, em 3,75%, em conformidade com o índice IPCA (IBGE).

Art. 2º Aplicados os reajustes previstos em Lei, as tabelas passam a vigorar com os 
seguintes valores:

Art. 3º O pagamento do imposto será feito em parcela única ou em dez (10) prestações 
iguais, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês com início no mês de março.

Parágrafo único. Conceder-se-á um abatimento de 10% (dez por cento) aos contribuin-
tes que pagarem de uma só vez o Imposto, até a data de vencimento da primeira parcela.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 02 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 16 de janeiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 4239/2018.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. CONTRA-
TO Nº. 0001/2019. CONTRATADA: Pass Transportes e Serviços Ambientais Ltda. 
VALOR: R$ 2.690.000,00. VIGÊNCIA: 12 meses. ASSINATURA: 09/01/2019. 
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Nova Odessa até o 
Aterro Sanitário Licenciado. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 0002/2018.  

Nova odessa, 21 de janeiro de 2019
RICARDO ONGARO

Diretor-Presidente

TABELA  I  - TERRENOS 
SETOR Valor do m²

1 270,08
2 216,08
3 162,02
4 129,52
5 108,00
6 86,43
7 75,50
8 64,72
9 53,94

10 47,30

TABELA II - CONSTRUÇÕES
TIPO CLASSIFICAÇÃO Valor do m²

Residencial Precária 120,96
Residencial Simples 268,81
Residencial Média 483,85
Residencial Boa 672,00
Residencial Sofisticada 940,81
Comercial Simples 201,60
Comercial Média 443,52
Comercial Boa 618,22
Industrial Simples 181,43
Industrial Média 389,75
Industrial Boa 510,71

TABELA III - ÁREAS RURAIS
SE-
TOR Valor do m²

1 2,49

TABELA IV -  TAXAS
SE-
TOR Valor do m² por testada

1 2,38

TABELA V -  REMOÇÃO DE LIXO
SE-
TOR Valor  por Imóvel

1 107,27
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