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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.210 DE 12 DE ABRIL 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 JENIFFER GUIDES DE SOUZA, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 47.476.706-1, PIS/PASEP 190.61711.55-2, 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 07º 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 08 de abril de 2019.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 12 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.211 DE 12 DE ABRIL 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, alterada pela Lei 1717/00;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear a servidora MILENA MOURA DOS SANTOS, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 39.377.295-0, PIS/PASEP 134.45294.21-5, para o emprego de 
PROFESSOR DE DUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I, P52, com carga horária de 25 h/s 
mais 05 h de HTPC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).Clas-
sificada sob nº 27º no 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 08 de abril de 2019.  

Nova Odessa, 12 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 9.223 DE 29 DE ABRIL DE 2019.
"Designa servidora para o emprego de VICE DIRETOR"

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;
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora MAIZA APARECIDA PASSONI, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 24.532.087-8, COORDENADOR    PEDAGÓGICO, para o 
emprego de VICE DIRETOR, P65-A, com carga horária de 40 horas semanais, sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Atuar como coadjuvante do Diretor da Escola no desempenho de todas as suas 
atribuições; substituir o Diretor da Escola, em suas ausências e impedimentos. Subs-
tituir o Diretor em suas faltas e nos seus impedimentos, assessorar o Diretor do ge-
renciamento do funcionamento da Unidade Escolar, compartilhando com o mesmo a 
execução das tarefas que lhes são inerentes e zelando pelo cumprimento da legislação 
e normas educacionais, exercer as atividades de apoio administrativo, acompanhar o 
desenvolvimento das tarefas de pessoal das escolas, controlar a frequência do pessoal 
docente e técnico administrativo, encaminhando relatório ao Diretor para as provi-
dências, zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno; executar 
outras atribuições correlatas.
Art.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição do VICE 
DIRETOR designado como DIRETOR DE ESCOLA.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de COORDENADOR 
PEDAGÓGICO, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integra-
ção salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 29 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.222 DE 29 DE ABRIL DE 2019.
"Designa 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;

RESOLVE:

Art. 1.º Designar a servidora ELINA MARA DE OLIVEIRA REIS SNIQUER, porta-
dora da Cédula de Identidade RG n.º 25.222.041-9, COORDENADOR PEDAGÓGI-
CO para o emprego de DIRETOR DE ESCOLA, P65, com carga horária de 40 horas 
semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Dirigir Unidade de Educação básica, assegurando a execução dos objetivos 
do processo educacional; coordenar todas as atividades pedagógicas, orientando a ela-
boração de projetos visando o processo de ensino-aprendizagem; desenvolver, acom-
panhar e orientar projetos e/ou atividades de classificação, reclassificação, aceleração, 
inclusão e agrupamento dos alunos em turmas, de acordo com o projeto político pe-
dagógico da Secretaria Municipal de Educação; coordenar os trabalhos administra-
tivos, supervisionando atividades, organizando horário de trabalho, escala de férias, 
encaminhando, devidamente informados, 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, coor-
denar 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 designação de que trata a presente Portaria refere-se a substituição da Di-
retora da Escola que foi designada como Supervisora junto à Secretaria Municipal de 
Educação.
Art.4.º Finda a designação o servidor retornará ao emprego de COORDENADOR PE-
DAGÓGICO, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integração 
salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.

Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 29 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 9.221 DE 29 DE ABRIL DE 2019.
"Designa servidora 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;
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora CARLA SIMONE DE ARAUJO REBOLO, portadora 
da Cédula de Identidade RG n.º 21.357.454, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA I - PEB I, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com 
carga horária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).
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.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição das CO-
ORDENADORAS PEDAGÓGICAS das Escolas CMEI PROFª MARIA CECILIA 
BORRIERO MILANI e CMEI PE. VICTOR FACCHIN.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 29 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.220 DE 29 DE ABRIL DE 2019.
"Designa servidora 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;
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora CLAUDIA APARECIDA GIMENES, portadora da Cé-

dula de Identidade RG n.º 23.677.159-0, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
- PEI, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com carga ho-
rária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da Escola "EMEF PROFº HALDREY MICHELLE 
BUENO."
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 29 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº  9.219 DE 29 DE ABRIL DE 2019.
"Designa servidora 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;
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora JACI OLIVEIRA GARCIA, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.º 15.916.880-6, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI, 
para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com carga horária de 
40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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 
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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.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da Escola "EMEFEI PROFª AUGUSTINA ADA-
MSON PAIVA".
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 29 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.218 DE 29 DE ABRIL DE 2019.
"Designa servidora 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;
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora MARIA CECÍLIA LEME GIACOMIM, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 21.492.347-2, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL - PEI, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-A, com carga 
horária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).
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.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da Escola EMEF DANTE GAZZETTA.
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 29 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.217 DE 29 DE ABRIL DE 2019.
"Designa servidora 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;
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora ROBERTA APARECIDA RIBEIRO FERNANDES, 
portadora da Cédula de Identidade RG n.º 17.500.053-0, PROFESSOR DE EDUCA-

ÇÃO INFANTIL-PEI, para o emprego de COORDENADOR PEDAGÓGICO, P64-
-A, com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).
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.3º A designação de que trata a presente Portaria refere-se à substituição da CO-
ORDENADORA PEDAGÓGICA da Escola "CMEI WALTER MERENDA".
Art.4.º Finda a designação à servidora retornará ao emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI, sem que disso resulte ao mesmo o direito de indeni-
zação ou integração salarial a qualquer título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.
Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 29 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.216 DE 29 DE ABRIL DE 2019.
"Designa 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;

RESOLVE:

Art. 1.º Designar o servidor ANDRE APARECIDO DA SILVA ARAUJO, portador 
da Cédula de Identidade RG n.º 35.055.418-3, VICE-DIRETOR para o emprego de 
DIRETOR DE ESCOLA, P65, com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Dirigir Unidade de Educação básica, assegurando a execução dos objetivos 
do processo educacional; coordenar todas as atividades pedagógicas, orientando a ela-
boração de projetos visando o processo de ensino-aprendizagem; desenvolver, acom-
panhar e orientar projetos e/ou atividades de classificação, reclassificação, aceleração, 
inclusão e agrupamento dos alunos em turmas, de acordo com o projeto político pe-
dagógico da Secretaria Municipal de Educação; coordenar os trabalhos administra-
tivos, supervisionando atividades, organizando horário de trabalho, escala de férias, 
encaminhando, devidamente informados, 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, coor-
denar 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 designação de que trata a presente Portaria refere-se a substituição da Dire-
tora da Escola que foi designada ao CRAS.
Art.4.º Finda a designação o servidor retornará ao emprego de VICE DIRETOR, sem 
que disso resulte ao mesmo o direito de indenização ou integração salarial a qualquer 
título.
Art.5.º Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário.

Art.6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2019.  
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 29 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.215 DE 26 DE ABRIL  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 4109/2019;
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RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar, a pedido, a servidora DELVAIR RIBEIRO DOS SANTOS MARTI-
NEZ, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 37.959.436-5/SP, do emprego público 
de TÉCNICO 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, retroagindo seus efei-
tos a partir de 24 de abril de 2019.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 26 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.214, DE 23 DE ABRIL DE 2019
"Exonera  o servidor lotado no emprego público de MÉDICO"

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 10858/2017;

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar o servidor CLAUBER LUIZ PINHEIRO MARTINS, portador da 
Cédula de Identidade RG Nº 35.985.093-5/SP, do emprego público de MÉDICO.

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 12 de abril de 2019.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 23 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 26/PE/2019, que será realizado 
no dia 16/05/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.
com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Contratação de empresa 
especializada em esterilização de instrumentos cirúrgicos para a Secretaria Municipal 
de Saúde. Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. O edi-
tal estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.
bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link de acesso: http://
www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 03/05/2019 às 14h:00min.

  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/05/2019, às 08h30min.

  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/05/2019, às 9h00min.

Nova Odessa, 02 de maio de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 12/PP/2019 que será realizada 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 
17/05/2019, às 9h15min, e tem por objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de exames de tomografia e ressonância para atendimento dos usuários da 
rede municipal de Saúde. Informações poderão ser obtidas das 8h00min às 16h30min, 
no endereço acima mencionado ou através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará 
disponível para download no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.
br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 02 de maio de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

EDITAL DE HABILITAÇÃO
Edital: 04/TP/2019. Processo: 3341/2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada para contenção de erosão com recom-
posição de voçoroca e construção de escada dissipadora em gabião (entre os bairros 
Pq. Res. Klavin e Jd. das Palmeiras com fornecimento de materiais, equipamentos e 

mão de obra). Modalidade: Tomada de Preços. Proponentes: 01. Empresas Inabilita-
das: Vértice Edificações Eireli EPP.

Nova Odessa, 30 de abril de 2019
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Edital: 01/CP/2018. Processo: 13260/2018.

Objeto: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros diretamente da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao PNAE. Modalidade: 
Chamada Pública.Proponentes: 02. Empresa Classificada: Cooperativa da Agricultura 
Familiar e Agroecológica com o valor total de R$ 130.034,04.

Nova Odessa, 29 de abril de 2019
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 11/PE/2019. Processo Administrativo: 2544/2019.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pequenas ferramen-
tas, sendo exclusiva para a participação de microempresa, empresa de pequeno porte 
e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 02. 
Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da 
seguinte empresa: os lotes 01, 02, 03 e 04 objeto deste pregão em favor da empresa 
Marfex Lopes Comércio de Materiais de Construção Ltda ME. Data da homologação 
e adjudicação: 26/04/2019.

Nova Odessa, 26 de abril de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 021/2019.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 3220/2019.  Con-
tratada: Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM. Valor global: R$ 
89.000,00. Assinatura: 02/05/2019. Vigência: 35 dias úteis. Objeto: Assessoramento 
técnico em desenvolvimento institucional, por parte da contratada, visando à elabo-
ração de instrumentos legais propondo a revisão de pontos específicos da Estrutura 
Administrativa da Contratante aprovada pela lei complementar n° 56 de 11 de meio 
de 2018. Modalidade: Dispensa Artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93.  

Nova Odessa, 02 de maio de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Ricardo Ongaro,Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Nova 
Odessa, torna público que se encontra aberto Pregão Presencial nº. 05/PP/2019 que 
será realizada na sede desta Cia., situada a Rua Eduardo Leekning, 550, Jardim Bela 
Vista, Nova Odessa/SP, CEP: 13385-016, iniciando-se a sessão no dia 16/05/2019, 
às 13h30, e tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, com a efetiva 
cobertura do posto designado, conforme tabela de local especificada no edital. Infor-
mações poderão ser obtidas das 8h30min às 16h00min, no endereço acima mencio-
nado ou através do telefone (19) 3476.8500 - Ramal 8503. O edital estará disponível 
para download no site da Coden no seguinte link de acesso: http://www.coden.com.
br/licitacoes2.php

Nova Odessa, 02 de maio de 2019
RICARDO ONGARO

Diretor-Presidente

 

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO

Eleição do Conselho Tutelar de Nova Odessa

INSCRIÇÃO: 06/05/2019 às 24/05/2019

HORÁRIO: 8h30 às 12h00

LOCAL: Diretoria Municipal de Gestão Social e Cidadania
   Rua Anchieta, 130 - Centro - Nova Odessa - SP

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO



Nova Odessa, Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Diário 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 5

 Idade superior a 21 anos;

 Ter concluído curso superior;

 Residir no município há mais de 02 anos;

 Estar em gozo de seus direitos políticos;

 Reconhecida idoneidade moral;

 Reconhecida experiência na área de trabalho, defesa ou atendimento da criança e do 
adolescente em período de, no mínimo, 02 anos, mediante comprovação reconhecida 
em cartório;

 Não estar exercendo ou tão pouco concorrendo a cargo político;

 Possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH dentro do prazo de validade;

 Ter conhecimento básico de informática;

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

 Carteira de Identidade (RG)

 Certidão do Cartório Eleitoral;

 Atestado de Antecedentes Criminais Expedido pelas Polícias Estadual e Federal

 Certidão Negativa de distribuição Civil e Criminal da Justiça Estadual e Federal;

 Comprovante de residência (conta de água, energia ...etc);

  Comprovante de experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança 
e do adolescente de no mínimo 02 (dois) anos.

 Carteira Nacional de Habilitação;

 Certificado de Conclusão do Ensino Superior;

  Obs:  A resolução foi publicada no Diário Oficial do Municipio (www.novaodessa.
sp.gov.br)

Nova Odessa, 22 de abril de 2019
TATHIANA ZACHARIAS MIGUEZ

Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 02/2019

  “Regulamenta o Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Nova Odessa e nomeia a Comissão 
Especial Eleitoral”

  Considerando o Artigo 139 da Lei Federal Nº 8.069/90 (ECA) que estabelece que o processo para escolha dos 
membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei Municipal e realizado sob a responsabilidade do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público;

  O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA,no uso de suas atribuições que lhe 
foram conferidas pela Lei nº. 1.258, de 09 de julho 1991.

  Considerando a Lei Federal Nº. 12.696/2012 definindo que o processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar ocorrerá em data unificada em todo território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do 
mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição presidencial;

  Considerando a Resolução CONANDA Nº 170/2014, que dispõe sobre o processo de escolha em data unificada 
em todo o território nacional, além de outras providências,

  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Odessa - CMDCA, reunido no dia 
22 de abril de 2019, na Diretoria Municipal de Gestão Social e Cidadania, Rua Anchieta, 130 - Centro, Nova 
odessa - SP, RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º- A presente resolução regulamenta o Processo de eleição e posse dos membros do Conselho Tutelar 
de Nova Odessa, órgão permanente e autônomo e colegiado, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cum-
primento dos direitos da criança e do adolescente, composto de cinco membros titulares e respectivos suplentes, 
escolhidos pela comunidade local, para um mandato de  04 (quatro) anos.

Artigo 2º- O processo de escolha dos membros do 9º. Conselho Tutelar deverá observar as seguintes diretrizes:

 - eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores registrados na justiça 
eleitoral do Município, realizado em data unificada em todo território nacional, a cada quatro anos, no primeiro 
domingo do mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição presidencial, em processo a ser regulamentado e 
conduzido pelo CMDCA

- candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; III - fiscalização pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo;
   IV - posse dos conselheiros eleitos no dia 10 de janeiro do ano subseqüente ao processo de escolha.

DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

Artigo 3º- Fica instituída a Comissão Especial Eleitoral encarregada da condução do Processo de Escolha Con-
selho Tutelar de Nova Odessa, composta pelos seguintes conselheiros:

Tathiana Zacharias Miguez - Sociedade Civil -Presidente

 Maria Tereza Casazza - Sociedade Civil

 Doriva Antonio Gazetta - Sociedade Civil

Cristina Bellinati Bizoto - Poder Público

 Patricia Cristina Pereira - Poder Público

 Levi R. Tosta - Poder Público

§1º. A Comissão será presidida pelo Presidente do CMDCA, que terá voto decisivo em caso de empates.

Artigo 4º- A Comissão Especial Eleitoral ficará encarregada de coordenar o processo de escolha, para o qual 
poderá solicitar o apoio de terceiros, a seu critério, ou a contratação de técnicos e empresas especializadas.

Parágrafo único: Cabe ainda à Comissão Especial Eleitoral:

analisar a documentação apresentada pelos candidatos aprovados no processo de seleção prévio, deferindo ou 
indeferindo o pedido de registro de candidaturas;

realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos considerados ha-
bilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na 
legislação pertinente, na resolução regulamentadora e/ou no edital específico;

estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por 
parte dos candidatos ou à sua ordem;

analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos 
no dia da votação;

providenciar, se necessário, a confecção das cédulas de votação, conforme modelo a ser aprovado;

escolher e divulgar os locais de votação;

selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais e à Justiça Eleitoral, os mesários e escruti-
nadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia da 
votação, na forma da resolução regulamentadora do pleito;

solicitar junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal local, a designação de efetivo para garantir a 
ordem e segurança dos locais de votação e apuração;

divulgar imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; e

resolver os casos omissos, dentre outras funções previstas nesta resolução.

Artigo 5º- O Ministério Público será notificado, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, de 
todas as reuniões a serem realizadas pela Comissão Especial Eleitoral e pelo CMDCA, bem como das decisões 
nelas proferidas e sobre os incidentes verificados no decorrer do certame, atuando, se necessário, no âmbito de 
sua competência, para conclusão dos processos e aplicação das sanções.

DAS INSCRIÇÕES E DAS FASES DO PROCESSO DE ESCOLHA

Artigo 6º- Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos:

apresentação de atestados e certidões negativas de distribuição civil e criminal, sendo estes:

 Atestado de antecedentes criminais expedidos pelas Polícias Estadual e Federal;

Distribuidor Cível e Criminal da Justiça Estadual e Federal;

que o candidato resida no Município de Nova Odessa há no mínimo 02 (dois) anos, comprovado por prova de 
residência, através da cópia de 1(uma) conta de energia elétrica ou de telefone ou de água ou correspondência 
bancária ou contrato de locação de imóvel com firma reconhecida, em nome do candidato e/ou do marido/esposa, 
referente há no mínimo dois anos atrás e a cópia atual de 1(um) dos documentos citados.

que o candidato conte, na data da Inscrição, com idade superior a 21 (vinte e um) anos, comprovado por cópia 
da cédula de Identidade e CPF, ou documento de identificação oficial com foto que contenha os números de RG 
e CPF.

comprovação de conclusão de ensino superior (reconhecido pelo MEC).

estar em gozo de seus direitos políticos e ser eleitor no Município de Nova Odessa comprovado pela certidão 
original de quitação com a justiça eleitoral;

 a comprovação de experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente de no 
mínimo 02 (dois) anos.

 para os conselheiros tutelares em pleno exercício do mandato e ex-conselheiros tutelares, que tenham interesse 
em participar do processo de escolha, deverão apresentar declaração original expedida pelo CMDCA, na qual 
conste o período de efetivo exercício da função ou cópia de Certificado expedido pelo CMDCA;

 Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino, mediante apresentação de cópia do Certificado es-
pecífico.

Artigo 7º- Os documentos previstos no Art. 7º deverão ser anexados ao REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
conforme previsto em Edital específico, impreterivelmente dentro do prazo determinado.

§1º. Em nenhuma hipótese será aceita a entrega de documentos fora do prazo determinado ou de outra forma 
que a prevista no edital específico, nem a substituição posterior de documentos pelos candidatos, sendo que os 
documentos entregues pelo candidato para participar do Processo de Escolha não serão devolvidos em hipótese 
alguma.

§2º. As certidões de distribuição civis e criminais serão avaliadas em seu inteiro teor, sendo indeferidos os pedi-
dos de registro da candidatura dos candidatos que possuam certidões positivas, cíveis ou criminais, que contenha 
medida judicial incompatível com o exercício da função de Conselheiro Tutelar.

Parágrafo único: Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o CMDCA poderá sus-
pender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da 
garantia de posse dos novos conselheiros ao término do mandato em curso.

 IMPEDIMENTOS

Artigo 8 - São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ou parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, estendendo-se o impedimento ao conselheiro tutelar 
em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e 
da Juventude da mesma comarca estadual ou distrital.

Artigo 9 - É vedado aos candidatos inscritos no processo de escolha, realizar campanha eleitoral antes da homo-
logação da candidatura, fora dos prazos previstos no cronograma.

DA CAMPANHA ELEITORAL

Artigo 10 - A partir do dia 23 de Agosto de 2019, os(as) candidatos(as) poderão fazer divulgação de sua campa-
nha obedecendo as seguintes determinações:

a divulgação poderá ocorrer em reuniões ou qualquer evento, desde que seja em local fechado;

a confecção de panfletos contendo a identificação do(a) candidato(a), currículo e atribuições de Conselheiro Tute-
lar no desempenho de sua função, terá o modelo previamente submetido à aprovação pela Comissão responsável 
pelo processo eleitoral.

através de meios eletrônicos, aplicando-se subsidiariamente o disposto na legislação eleitoral, incluindo-se as 
vedações nela contidas.
   Parágrafo Único- O panfleto para divulgação do candidato previsto no Inciso II deverá ter tamanho máximo 
de 29,7 X 21,0 cm. (A4).

Artigo 11 - É proibida a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-se somente a 
realização de debates e entrevistas dos(as) candidatos(as), desde que garantindo igualdade de oportunidade para 
todos os candidatos, obedecendo-se as regras que serão definidas pelo CMDCA.

Artigo 12 - É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes, inscrições em qualquer 
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lugar público ou particular, com exceção dos locais autorizados pela Prefeitura que poderão ser utilizados por 
todos os candidatos(as), em igualdade de condições.
Artigo 13 - São sanções a serem aplicadas exclusivamente pela Comissão Especial Eleitoral:

Advertência
Suspensão

Cassação da Candidatura

  §1º. O descumprimento do que prevêem os artigos 17 ao 19, implicará na aplicação da pena de advertência ao 
candidato(a) e a obrigação do recolhimento do material irregular pelo(a) próprio(a) candidato(a) e entrega do 
mesmo junto à secretaria do CMDCA em até 24(vinte e quatro) horas, que registrará a ocorrência.

  §2º. A reincidência na infração dos artigos 17 ao 19 no decorrer da campanha implicará na suspensão de todas 
as atividades de propaganda eleitoral do(a) candidato(a) infrator pelo prazo de
  5 (cinco) dias, contados da constatação e comprovação da denúncia mediante determinação da comissão res-
ponsável pelo processo eleitoral.

  §3º. A reiteração de infração pela terceira vez implicará na cassação da candidatura do(a) infrator(a).

Artigo 14 - É vedado ao candidato e seus apoiadores utilizar as redes de relacionamento social e rede mundial de 
computadores para colocar em dúvida ou atacar diretamente a honra dos demais candidatos.

Artigo 15 - Ocorrendo infração ao disposto no Artigo 21 a Comissão Especial Eleitoral poderá aplicar as se-
guintes penalidades:

- advertência em caso de colocar em dúvida a honra de outro candidato;

 - determinação da retirada de conteúdo ofensivo das redes de relacionamento social e da rede mundial de 
computares;

- suspensão das atividades de propaganda eleitoral do candidato infrator;  

- cassação da candidatura ou do mandato no caso de ataque direto a honra.

  Parágrafo único. A suspensão das atividades de propaganda eleitoral do candidato infrator será aplicada pelo 
prazo de 5 (cinco) dias, contados da constatação e comprovação da denúncia.

Artigo 16 - É proibida a formação de chapas, a ingerência de políticos e seus respectivos partidos,  a contratação 
de pessoas ou serviços mediante remuneração para realização da campanha, o uso de instituições governamen-
tais, não governamentais, partidos políticos ou entidades religiosas para gerenciar a candidatura, assim como a 
efetivação de qualquer benefício aos eleitores com a finalidade de favorecimento de qualquer candidato, sob pena 
de cassação da candidatura ou cassação do mandato do(a) candidato(a).

 VOTAÇÃO

Artigo 17 - A eleição será realizada no dia 06 DE OUTUBRO DE 2019, em horário e locais a serem definidos 
pela Comissão Especial Eleitoral, através de Edital específico.

§1º. Somente poderão votar os eleitores inscritos na 292º Zona Eleitoral de Nova Odessa sendo que o eleitor terá 
direito a voto único, sendo obrigatória a apresentação de seu título de eleitor e do RG ou documento de órgão 
oficial com foto.

§2º. Os dados do eleitor que votar e não pertencer às Zonas Eleitorais acima mencionadas e ou votar por mais 
de uma vez, serão encaminhados à Polícia Civil para a apuração da fraude e a conseqüente responsabilização 
criminal do autor, sem prejuízo da responsabilização civil pelos danos causados e das penalidades previstas no 
artigo 309 do Código Eleitoral.

Artigo 18 - Para recebimento dos votos, a Comissão Especial Eleitoral formará mesas receptoras tanto quantas 
necessárias e compostas por cidadãos por ela indicados, os quais elegerão a presidência da mesa entre seus 
membros.

Artigo 19 - A eleição poderá ser através de urna eletrônica ou por meio manual, a critério da Comissão Especial 
Eleitoral.

§1º. Em caso de eleição manual, as cédulas eleitorais deverão ser rubricadas pelos presidentes das mesas recep-
toras e mais um integrante das mesmas.

§2º. No caso de urna eletrônica, o votante dirigir-se-á a uma cabine indevassável, onde digitará o número que 
identificará um único candidato de sua preferência.

§3º. Nas cabines estará afixada relação por ordem alfabética, com nomes ou apelidos e números dos(as) 
candidatos(as).

Artigo 20 - O candidato terá livre acesso a todos os locais de votação e ao local delimitado das mesas apuradoras 
dos votos.

Artigo 21 - Será permito ao candidato a credenciar até 3 (cinco) pessoas para atuar como Fiscal para acompanhar 
a votação, e 1 (uma) pessoa para acompanhar a apuração dos votos na área delimitada das mesas apuradoras.
  § 1º. O requerimento para credenciamento deverá ser protocolado na sede do CMDCA, no máximo, até as 12 
horas do dia 30/09/2019 (segunda-feira) contendo o nome completo, nº do documento de identidade, nº. título de 
eleitor e endereço completo. O Requerimento deverá ser elaborado conforme ANEXO IV.
  § 2º. Não serão aceitos requerimentos protocolados após o prazo previsto.
  § 3º. Será fornecido Crachá que será de uso obrigatório pelo candidato e por seus Fiscais.
  § 4º. É permitido a mesma pessoa atuar como fiscal durante a votação e durante a apuração.
  § 5º. O Fiscal não poderá permanecer em local ou promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, ou 
que impeça ou embarace o exercício do sufrágio;
  § 6º. O Fiscal não poderá efetuar no local de votação qualquer forma de aliciamento, uso de violência ou grave 
ameaça para coagir alguém a votar ou a não votar, em determinado(a) candidato(a), ainda que os fins não sejam 
conseguidos.
  § 7º. Em caso de descumprimento do previsto nos parágrafos anteriores o Fiscal terá seu credenciamento 
cancelado.
  § 8º. No caso do descumprimento dos § 5º e 6º o candidato que o credenciou o Fiscal poderá ter a sua candida-
tura ou mandato cassado, caso o mesmo tenha contribuído ou omitido pela ação do Fiscal.

Artigo 22 - Encerrada a votação, as mesas receptoras lavrarão ata e encaminharão as urnas ou os dados por 
meio eletrônico proveniente das urnas eletrônicas, à Comissão Especial Eleitoral, em local a ser definido pelo 
CMDCA, que na mesma data deverá proceder a apuração dos votos, em ato público, lavrando-se em ata, a qual 
será assinada pelos integrantes da Comissão Especial Eleitoral e possíveis colaboradores indicados pela Justiça 
Eleitoral local.

Artigo 23 - Os casos omissos e qualquer incidente nas mesas receptadoras serão dirimidos pela Comissão Espe-
cial Eleitoral no próprio local de votação, a pedido da mesa receptora.

Artigo 24 - As demais disposições sobre o dia da eleição e apuração dos votos serão publicadas em edital 
específico.

DAS CONDUTAS VEDADAS

Artigo 25 - É vedado a todos os(as) candidatos(as) durante o dia da eleição e apuração dos votos, sob pena de 
cassação da candidatura ou do mandato do candidato(a), caso a denúncia seja comprovada após a eleição:

o transporte de eleitores seja em veículos particulares ou públicos.

realizar propaganda em carros de som ou outros instrumentos ruidosos.

a contratação de pessoas ou serviços mediante remuneração;

 a promessa, recompensa ou qualquer vantagem ao Eleitor;

reter o titulo eleitoral do eleitor;
promover nas proximidades dos locais de votação desordem que prejudique os trabalhos eleitorais;

 impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio;

exercer, no dia da eleição e apuração, qualquer forma de aliciamento, uso de violência ou grave ameaça para 
coagir alguém a votar ou a não votar, em determinado(a) candidato(a), ainda que os fins não sejam conseguidos.

a ingerência de políticos e seus respectivos partidos, o uso de instituições governamentais, não governamentais, 
partidos políticos ou entidades religiosas para angariar votos.

Artigo 26 - São vedadas práticas consideradas como abuso de poder político e do poder econômico durante a 
campanha eleitoral e a votação.

Artigo 27 - Considera-se abuso do poder político o uso indevido de cargo ou função pública, eletivo ou não, 
com a finalidade de obter votos para determinado candidato, prejudicando a normalidade e legitimidade das 
eleições, tais como:
  I- manipular receitas de organizações governamentais ou não governamentais; II - utilizar indevidamente pro-
paganda institucional;
  III - promover programas sociais de maneira imprópria; IV - usar indevidamente os meios de comunicação 
social.
Artigo 28 - Considera-se abuso do poder econômico a doação de bens ou de vantagens aos eleitores, bem como 
a utilização de recursos patrimoniais próprios em excesso, de forma que essa ação possa desequilibrar a disputa 
eleitoral e influenciar no resultado da eleição, afetando a legitimidade e normalidade da eleição.

Artigo 29 - No dia da Eleição é vedado manter veículos com propaganda do candidato estacionados por logo 
tempo no perímetro de 100 (cem) metros dos colégios eleitorais. Em caso de descumprimento deverá ser acio-
nado o guincho para remoção do veículo com a propaganda do candidato e, o candidato beneficiado com a 
propagada irregular comunicado para retirada do veículo sob pena de impugnação da candidatura ou cassação 
do mandato.

Artigo 30 - Todas as denúncias que se referirem ao disposto nesta Resolução deverão ser protocoladas na Dire-
toria Municpal de Gestão Social e Cidadadania  situada à Rua Anchieta, 130 - Centro - Nova Odessa das 08h às 
12h, aos cuidados da Comissão Especial Eleitoral do CMDCA e Ministerio Público, anexando cópia de docu-
mento de identidade com foto e cópia do título de eleitor do(a) denunciante, sendo fundamentadas e cabalmente 
provadas pelo denunciante, concedendo-se ao denunciado a ampla defesa e cientificando-se o Ministério Público.

Artigo 31 - No dia da Eleição a apresentação de denúncias, preferencialmente devem estar acompanhada de 
provas, como fotos, imagens e outros documentos, com identificação completa do denunciante e de eventuais 
pessoas envolvidas, e deverá ser apresentada junto a Coordenador do Local de Votação ou junto a qualquer mem-
bro da Comissão Eleitoral, quando será elaborado um Boletim de Ocorrência para posterior análise da Comissão 
Eleitoral ou para providências imediatas se for o caso.
  Parágrafo Único - Não sendo possível apresentação das denúncias no dia da Eleição, as mesmas deverão ser 
apresentadas até no dia seguinte, conforme previsto no Artigo 37.

Artigo 32 - Os Coordenadores, Mesários, demais Conselheiros do CMDCA ou qualquer cidadão, poderá encami-
nhar denúncia à Comissão Eleitoral sobre a existência de qualquer prática irregular durante a votação.
  § 1º- A Comissão Eleitoral poderá contar com auxilio da Policia Militar ou da Guarda Municipal no acolhimento 
de denúncias e na tomada de eventuais providências visando a manutenção da ordem.

Artigo 33 - Havendo denúncia com indícios de autoria ou materialidade, a Comissão Eleitoral determinará que a 
candidatura envolvida apresente defesa no prazo de 03 (três) dias úteis.

Artigo 34 - Para instruir sua decisão, a Comissão Eleitoral poderá ouvir o candidato, testemunhas, determinar a 
produção de provas e, se necessário, realizar diligências.
  Parágrafo único. O procedimento de apuração de denúncias de irregularidades durante a votação deverá ser 
julgado pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogável, em caso de necessidade devi-
damente fundamentada.

Artigo 35 - O candidato envolvido e o denunciante deverão ser notificados da decisão da Comissão Eleitoral 
através de Edital publicado no DIÁRIO OFICIAL da Prefeitura Municipal .

Artigo 36 - Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do dia da publicação do Edital no DIÁRIO 
OFICIAL do Município .
  Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá acerca do recurso 
da decisão da Comissão Eleitoral no prazo de 3 (três) dias, prorrogável, em caso de necessidade devidamente 
fundamentada.

Artigo 37 - Encerrado a apuração das denúncias a Comissão Eleitoral publicará o Edital com o resultado oficial 
da Eleição.

DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO E DA POSSE DOSELEITOS

Artigo 38 - Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão nomeados Conselheiros Tutelares titulares  e os demais 
serão considerados suplentes, pela ordem decrescente de votação para o mandato de 04 (quatro) anos, permitida 
uma recondução, mediante novo processo de escolha.

§1º. Havendo empate na votação, será considerado eleito o (a) candidato(a) que comprovar a graduação em nível 
superior, persistindo o empate será considerado o candidato(a) de maior idade.

§2º. Ocorrendo a eleição de candidatos (as) impedidos (as) de servir no mesmo Conselho Tutelar, será conside-
rado eleito o que obtiver o maior número de votos.

Artigo 39 - O resultado do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá ser publicado no 
DIÁRIO OFICIAL do Município.

Artigo 40 - O CMDCA, em conjunto com o Conselho Tutelar e com apoio do Poder Executivo Municipal, 
organizará a posse dos candidatos eleitos.

Parágrafo único: Previamente á posse, atendendo o interesse superior da criança e do adolescente, os candidatos 
eleitos deverão participar do processo de transição junto com os conselheiros tutelares que estarão encerrando 
o mandato, visando serem informados, minuciosamente sobre suas atribuições, ações desenvolvidas e casos em 
andamento.

Artigo 41 - Os candidatos eleitos serão empossados pelo Chefe do Poder Executivo, que lhes dará posse em ato 
contínuo ao término do mandato dos seus antecessores.

DOS VENCIMENTOS E DIREITOS SOCIAIS

Artigo 42 - Aos Conselheiros Tutelares, exercentes de funções de relevância pública mediante escolha popular, 
sem vínculo empregatício de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, é garantido os 
seguintes direitos:

 subsídio mensal no valor de R$ 2.641,07 (dois mil, seiscentos e quarenta hum reais e sessenta e hum centavos), 
que será reajustado anualmente, de acordo com o índice aplicado aos vencimentos dos servidores públicos mu-
nicipais;
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cobertura previdenciária, na forma da legislação em vigor;

 Cesta Básica no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

 gozo de férias anuais de trinta dias, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal, cuja escala 
deverá ser estabelecida de forma seqüenciada, com antecedências e informada a o CMDCA.

gratificação natalina, na forma da legislação em vigor;

  V - licença maternidade ou licença paternidade, na forma da legislação em vigor.

§1º. Considerada a extensão do trabalho e o caráter permanente do Conselho Tutelar, a função de Conselheiro 
exige dedicação exclusiva, vedado o exercício de qualquer outra atividade pública ou privado enquanto durar 
o mandado.

§2º. Os Conselheiros Tutelares contribuirão, durante o mandato, para o Regime Geral da Previdência Social, de 
acordo com o Decreto Presidencial nº 4.032, de 26 de novembro de 2001.

§3º. As faltas injustificadas dos Conselheiros Tutelares acarretarão o desconto proporcional de seu subsídio, 
obedecendo aos mesmos critérios aplicados aos servidores públicos municipais.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 51 - Todas as fases do certame serão publicadas no DIÁRIO OFICIAL do Município.

Artigo 52 - É vedado aos(às) conselheiros(as) do CMDCA, aos membros da Comissão Especial Eleitoral, aos(às) 
funcionários(as) da Secretaria Executiva do CMDCA assim como aos(às) técnicos(as) ou empresas contratados, 
a divulgação de qualquer informação a respeito do processo de escolha do Conselho Tutelar, sendo que, qualquer 
informação suplementar ao publicado, deverá ser solicitada à Comissão Especial Eleitoral do CMDCA através 
de pedido protocolado no CMDCA.

Artigo 53 - Não serão passadas informações por telefone a respeito de datas, locais e horários de realização do 
processo de escolha, sendo de exclusiva responsabilidade do (a) candidato(a) a rigorosa observação dos editais e 
dos comunicados a ser divulgados no DIÁRIO OFICIAL do Município.

Artigo 55 - A inscrição no processo de escolha implicará na aceitação tácita das normas estabelecidas nesta Re-
solução, nos Editais específicos de cada fase e em outros que forem publicados durante a realização do processo, 
cujas regras, normas e critérios obrigam-se os candidatos a cumprir.

Artigo 57 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial Eleitoral, observadas as finalidades do 
Estatuto da Criança e Adolescente e o disposto na Legislação Eleitoral vigente, no que couber.

Artigo 58 - A Comissão Especial Eleitoral poderá, a qualquer tempo, por motivo de força maior, alterar o 
cronograma de datas previsto para a realização do processo de escolha do Conselho Tutelar, sem prejuízo do 
previsto na legislação vigente, informando aos(às) candidatos(as) através de publicação no DIÁRIO OFICIAL 
do Município.

Artigo 59 - As despesas decorrentes do Processo de Escolha doConselho Tutelar de Nova Odessa poderão correr 
por conta das dotações orçamentárias específicas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- FMDCA, decorrentes do tesouro municipal, no que couber.

Artigo 60 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as disposições em contrário.

CULTURAL
AGENDA

02 MAIO
PALESTRA
19H30 | TEATRO MUNICIPAL

WORKSHOP: “NO
MUNDO DA BATERIA”

04 MAIO
EVENTO RELIGIOSO
18H30 | PRAÇA CENTRAL

CULTO IGREJA
NAZARENO

09 MAIO
AULAS DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA
19H | AUDITÓRIO PREFEITURA

OFICINA
PONTOS MIS

10 MAIO
AULAS DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA
19H | AUDITÓRIO PREFEITURA

OFICINA
PONTOS MIS

11 MAIO
SHOWS DIVERSOS | AÇÕES SOCIAIS
10H | PRAÇA CENTRAL

MAIO
LARANJA 

11 MAIO
EXPOSIÇÃO
09H | PRAÇA CENTRAL

FEIRA DE
ARTESANATO

13 MAIO
SARAU DE POESIAS
19H | ESTAÇÃO CULTURA

PARADA
POÉTICA

16 MAIO
PROJETO “FILME DE QUINTA”
20H | TEATRO MUNICIPAL

“O FILME DA 
MINHA VIDA

30 MAIO
PROJETO “FILME DE QUINTA”
20H | TEATRO MUNICIPAL

PROJETO “FILME DE
QUINTA”: TOC

19 MAIO
EXPOSIÇÃO
10H | ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA

ENCONTRO DE
CARROS ANTIGOS

19 MAIO
SHOW DE HUMOR
19H | TEATRO MUNICIPAL

STAND UP
“TESTANDO” 

23 MAIO
EXPOSIÇÃO / MUSEU
14H | BIBLIOTECA

ENTREGA DA SALA
HERMAN JANKOVITZ

28 MAIO
ANIVERSÁRIO DA BANDA
20H | TEATRO MUNICIPAL

BANDA MUNICIPAL
DE NOVA ODESSA

24 MAIO
ANIVERSÁRIO DA CIDADE
22H | PRAÇA TRÊS PODERES

SHOW
RICK & RENNER

25 MAIO
ANIVERSÁRIO DA CIDADE
22H | PRAÇA TRÊS PODERES

SHOW
GUILHERME & BENUTO

ACESSE NOSSAS
REDES SOCIAIS

141anos
NOVA

ODESSA
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