
PORTARIA Nº 9.324 DE 03 DE JULHO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de ENFERMEIRO".

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 3.252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora SIMONE APARECIDA DA SILVA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º MG 8.761.383, PIS/PASEP 125.87692.98-0, para o emprego de 
ENFERMEIRO, P60, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 28º Concurso Público Municipal 01/16.
Art. 2.º Gerenciar, coordenar e supervisionar a equipe de técnicos e auxiliares de 
enfermagem, avaliando os serviços prestados, além de desenvolver capacitações, 
educação continuada, treinamento e reciclagem. Efetuar consultas de enfermagem e 
elaborar a sistematização do atendimento de enfermagem; desenvolver os programas 
preconizados pelo SUS; contribuir com a equipe multidisciplinar visando a preven-
ção, tratamento e promoção à saúde da população; efetuar o controle de boletins de 
produtividade e do número de exames e consultas, avaliando a quantidade e qualida-
de de trabalho; participar de reuniões de caráter administrativo e técnico, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados e de treinamentos e capacitação colaborando 
com a Gestão de Saúde; participar de campanhas de vacinação e outras de interesse da 
saúde pública; fiscalizar, se nomeado Fiscal Sanitário através de Portaria, o comércio, 
a distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços relacionados à saúde e 
fiscalizados pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos 
pelo Ministério da Saúde; conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; 
orientar o munícipe quanto aos procedimentos legais em casos de cadastro e abertura 
de estabelecimentos; emitir notificações, penalidades e autos de infração, elaborando 
os respectivos processos; manter sempre o ambiente de trabalho organizado e em con-
dições adequadas de segurança; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, 
quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determi-
nada 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 01 de julho de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 03 de julho de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.320, DE 03 DE JULHO DE 2019.
"Nomeia servidora para o emprego de AUXILIAR DE FARMÁCIA".

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 RAYRA LARISSA TRINCA, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 53.933.513-7, PIS/PASEP 212.95117.33-0, para o emprego de AU-
XILIAR DE FARMÁCIA, P15, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT).Classificado sob n.º 04º Concurso Público Muni-
cipal 01/18.

Art. 2.º Competirá à servidora atender prescrições médicas, interpretando - as e se-
parando os medicamentos. Separar os medicamentos por horário em gaveta que são 
acondicionadas em carrinhos de dose unitária para os Enfermeiros; dispensar medica-
mentos aos pacientes e auxiliar na orientação sobre o modo de usar; requisitar, separar, 
conferir, receber e armazenar corretamente os medicamentos; separar o insumo ne-
cessário e higienizá-los; fracionar e reembalar medicamentos sólidos e líquidos orais 
em doses unitárias; ordenar estoque, organizar as prateleiras e manter a ordem da Far-
mácia; efetuar levantamento de estoque, bem como processar contagem de inventário 
físico; auxiliar na digitação e controle de medicamentos; zelar pelos equipamentos 
assim como pela ordem e limpeza do setor; cumprir as normas e procedimentos da 
instituição; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Superior 
imediato.

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

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 01 de julho de 2019.  

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

Nova odessa, 03 de julho de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 9.322 DE 03 DE JULHO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego 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, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 3.252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora LUCIMARA APARECIDA LELIS ROCHA, portadora 
da Cédula de Identidade RG n.º 19.269.157-0, PIS/PASEP 123.44892.53-4, para o 
emprego de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, P52, com carga horária de 40 h/s, sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 49º Con-
curso Público Municipal 01/16.
Art. 2.º Competirá ao servidor, integrar a equipe de saúde, executar atividades de 
assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro obstetra. Exercer ativi-
dades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento pré-hospitalar 
móvel; além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado 
a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional enfermei-
ro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional; comunicar ao enfermeiro os 
casos prováveis de infecção hospitalar e acidentes com pérfuro-cortante; assistir ao 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro e nos 
atendimentos de urgência dentro do âmbito de sua qualificação profissional; parti-
cipar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 
urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de vítimas; manter a 
assepsia dos equipamentos e materiais assim como da cabine posterior da ambulância; 
conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis 
na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; atender chamadas recebidas 
na central 192 e na linha fixa da Central de Ambulâncias, orientando e triando os 
casos de acordo com sua qualificação profissional; estabelecer contato radiofônico 
(ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; realizar 
o agendamento de transportes aos usuários de saúde que procurarem a Central de 
Ambulâncias para diversas modalidades; conhecer a estrutura de saúde local; proceder 
os gestos básicos de suporte à vida, proceder imobilizações e transporte de vítimas, 
realizar medidas reanimação cardiorespiratória básica; Identificar todos os tipos de 
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade; comparecer, atuando ética 
e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e 
dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do plantão deverá 
se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por 
mais de uma hora além da escala, o técnico de enfermagem poderá solicitar a subs-
tituição no local do atendimento; as eventuais trocas de plantão da escala de serviço 
deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, 
por ambas as partes, e entregue ao coordenador de enfermagem ou seu substituto, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; no caso de não haver troca oficial de plantão 
por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado 
originalmente; manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada 
e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso 
adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; fazer uso de Equipamentos de Pro-
teção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinada pelo Superior imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente  
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 01 de julho de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 03 de julho de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 9.319 DE 03 DE JULHO DE 2019
"Exonera, a pedido, o servidor lotado no emprego público de MÉDICO 

CIRURGIÃO GERAL"
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 4107/2019;
RESOLVE:
Art. 1.º Exonerar, a pedido, o servidor ARY MARCOS CARDOSO, portador da Cé-
dula de Identidade RG Nº 05.243.308-3/SP, do emprego público de MÉDICO CIRU-
GIÃO GERAL.
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 27 de junho de 2019.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 03 de julho de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.321 DE 03 DE JULHO DE 2019.
Nomeia servidor para o emprego 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, através do 
artigo 78, Inciso II;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 3.252/19;
RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora ANA JULIA MONTANHERI, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 53.400.467-2, PIS/PASEP 207.80315.82-5, para o emprego de 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, P52, com carga horária de 40 h/s, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 48º Concurso Público 
Municipal 01/16.
Art. 2.º Competirá ao servidor, integrar a equipe de saúde, executar atividades de 
assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro obstetra. Exercer ativi-
dades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento pré-hospitalar 
móvel; além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado 
a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional enfermei-
ro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional; comunicar ao enfermeiro os 
casos prováveis de infecção hospitalar e acidentes com pérfuro-cortante; assistir ao 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro e nos 
atendimentos de urgência dentro do âmbito de sua qualificação profissional; parti-
cipar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 
urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de vítimas; manter a 
assepsia dos equipamentos e materiais assim como da cabine posterior da ambulância; 
conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis 
na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; atender chamadas recebidas 
na central 192 e na linha fixa da Central de Ambulâncias, orientando e triando os 
casos de acordo com sua qualificação profissional; estabelecer contato radiofônico 
(ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; realizar 
o agendamento de transportes aos usuários de saúde que procurarem a Central de 
Ambulâncias para diversas modalidades; conhecer a estrutura de saúde local; proceder 
os gestos básicos de suporte à vida, proceder imobilizações e transporte de vítimas, 
realizar medidas reanimação cardiorespiratória básica; Identificar todos os tipos de 
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade; comparecer, atuando ética 
e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e 
dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do plantão deverá 
se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por 
mais de uma hora além da escala, o técnico de enfermagem poderá solicitar a subs-
tituição no local do atendimento; as eventuais trocas de plantão da escala de serviço 

deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, 
por ambas as partes, e entregue ao coordenador de enfermagem ou seu substituto, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; no caso de não haver troca oficial de plantão 
por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado 
originalmente; manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada 
e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso 
adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; fazer uso de Equipamentos de Pro-
teção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinada pelo Superior imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente  
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 01 de julho de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 03 de julho de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.325 DE 03 DE JULHO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego de ENFERMEIRO".

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 3.252/19;
RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora MONICA MONTEIRO DA SILVA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 34.909.610-7, PIS/PASEP 129.37367.24-2, para o emprego de 
ENFERMEIRO, P60, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 32º Concurso Público Municipal 01/16.
Art. 2.º Gerenciar, coordenar e supervisionar a equipe de técnicos e auxiliares de 
enfermagem, avaliando os serviços prestados, além de desenvolver capacitações, 
educação continuada, treinamento e reciclagem. Efetuar consultas de enfermagem e 
elaborar a sistematização do atendimento de enfermagem; desenvolver os programas 
preconizados pelo SUS; contribuir com a equipe multidisciplinar visando a preven-
ção, tratamento e promoção à saúde da população; efetuar o controle de boletins de 
produtividade e do número de exames e consultas, avaliando a quantidade e qualida-
de de trabalho; participar de reuniões de caráter administrativo e técnico, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados e de treinamentos e capacitação colaborando 
com a Gestão de Saúde; participar de campanhas de vacinação e outras de interesse da 
saúde pública; fiscalizar, se nomeado Fiscal Sanitário através de Portaria, o comércio, 
a distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços relacionados à saúde e 
fiscalizados pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos 
pelo Ministério da Saúde; conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; 
orientar o munícipe quanto aos procedimentos legais em casos de cadastro e abertura 
de estabelecimentos; emitir notificações, penalidades e autos de infração, elaborando 
os respectivos processos; manter sempre o ambiente de trabalho organizado e em con-
dições adequadas de segurança; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, 
quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determi-
nada 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 01 de julho de 2019.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 03 de julho de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 9.323 DE 03 DE JULHO DE 2019.
"Nomeia servidor para o emprego 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, através do 
artigo 78, Inciso II;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 2050/05;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora VALQUIRIA NATALINA DE OLIVEIRA SOUZA, por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 40.966.285-9, PIS/PASEP 129.49610.25.2, 
para o emprego de AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR, P21, com carga horária de 40 
h/s, 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 lavar com cuidado e higiene os legumes, frutas, ver-
duras e os utensílios de preparo da merenda. Preparar a merenda; lavar diariamente 
o chão da cozinha, o "freezer" e a geladeira uma vez por semana e mensalmente, as 
cortinas; manter a despensa organizada e limpa, atualizar o estoque, conferindo a mer-
cadoria no ato da entrega; observar a validade dos produtos, usando prioritariamente 
as mercadorias da semana anterior; atender à disciplina estabelecida pelo superior 
imediato, no que se refere ao uso do uniforme, adereços, cumprimento do horário e 
determinados procedimentos proibitivos na área de trabalho; fazer uso dos Equipa-
mentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes 
à sua área de atuação determinada pelo Superior imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente.  
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 01 de julho de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 03 de julho de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº  3273 DE 03 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras provi-

dências.
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:CAPÍTULO I DAS DIRETRIZES GERAIS Art. 1º Inclui-se na 
Lei nº 3.135 de 14/11/2017 - Plano Plurianual, Lei nº 3.191 de 04/07/2018 - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei nº 3.219 de 22/11/2018 - Lei Orçamentária 
Anual (LOA) a Natureza de Despesa seguinte.Art. 2º Fica aberto na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias exercício 2019 e no Orçamento vigente, um crédito adicional 
especial no valor de R$ 114.755.77 (Cento e Quatorze Mil, Setecentos e Cinquenta 
e Cinco Reais, e Setenta e Sete Centavos), com a seguinte classificação orçamentá-
ria. 02.00.00.00 Prefeitura Municipal 02.06.00.00 Secretaria Municipal de Educação 
02.06.05.00 FUNDEB 60% - Fundamental12.361.0007.2.030 Manutenção do Ens. 
Fundamental -FUNDEB 60% 3.1.90.11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
02.264.000 Fonte de Recurso da Despesa  R$  114.755,77Art. 3º O crédito autoriza-
do no artigo 2º, será coberto por Superávit Financeiro da Conta FUNDEB Diferido.
SUPERÁVIT FINANCEIRO ........................... R$ 114.271,05 Art. 4º O crédito au-
torizado no artigo 2º, será coberto por Excesso de Arrecadação da Conta FUNDEB 
Diferido. EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ..................... R$     484,72 TOTAL GE-
RAL............................................ R$ 114.755,77 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.  Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 05 de julho de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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