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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 4.105 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
"Concede função gratificada de Encarregado à servidor"

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 Concede função gratificada de ENCARREGADO, provimento P43, ao servi-
dor LEONCIO NEVES FERREIRA, portador do RG sob o nº 18.076.791-4, lotado 
no emprego de agente de zoonoses.

Art. 2º Competirá ao servidor assessorar e auxiliar a área de atuação, na implementa-
ção e execução das rotinas; orientação dos usuários internos e externos sobre a rotina 
administrativa, procedimentos e meios de execução dos fluxos de trabalho; promover 
o controle dos itens, respectiva numeração, bem como informando a área competente 
a respeito de eventuais alterações de localização, necessidade de manutenção ou des-
carte, dos itens de patrimônio localizados no âmbito de sua área de atuação, ou ainda, 
se demandado, das demais unidades da Secretaria.
Parágrafo único: Insere-se ainda nas atribuições do servidor, orientações relativas 
aos trâmites de processos e protocolos, atualização de informações em sistemas espe-
cíficos, além das funções administrativas relacionadas à sua área de atuação e atinente 
ao Setor de Vigilância Sanitária.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.106 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
"Concede função gratificada de Encarregado à servidor"

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 Concede função gratificada de ENCARREGADO, provimento P43, a servido-
ra MARIA CRISTINA NAVARRETE COEV, portadora do RG sob o nº 40.182.220-
5, lotada no emprego de agente de controle de endemias.

Art. 2º Competirá ao servidor assessorar e auxiliar a área de atuação, na implementa-
ção e execução das rotinas; orientação dos usuários internos e externos sobre a rotina 
administrativa, procedimentos e meios de execução dos fluxos de trabalho; promover 
o controle dos itens, respectiva numeração, bem como informando a área competente 
a respeito de eventuais alterações de localização, necessidade de manutenção ou des-
carte, dos itens de patrimônio localizados no âmbito de sua área de atuação, ou ainda, 
se demandado, das demais unidades da Secretaria.
Parágrafo único: Insere-se ainda nas atribuições do servidor, orientações relativas 
aos trâmites de processos e protocolos, atualização de informações em sistemas espe-
cíficos, além das funções administrativas relacionadas à sua área de atuação e atinente 
à Vigilância Sanitária.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.107 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
"Concede função gratificada de Supervisor à servidor"

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 Concede função gratificada de SUPERVISOR, provimento P58, a servi-
dora ROSELI APARECIDA FERRAZ DE MARCO, portadora do RG sob o nº 
18.457.647, lotada no emprego de oficial administrativo.

Art. 2º Competirá ao servidor organizar e administrar as atividades dos serviços afetos 
à "divisão de dados da Secretaria"; gerenciar a implantação de normas e rotinas de 
emissão de relatórios assistenciais com base nos aplicativos do DATASUS ou pró-
prios; manter atualizado o banco de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimen-
to de Saúde/CNES; orientar e supervisionar o desenvolvimento das atividades dos 
setores de faturamento das Unidades de Saúde próprias da Secretaria; coordenar o 
lançamento da produção nos Sistemas de Informação oficial de todas as internações 
hospitalares e procedimentos ambulatoriais e de alto custo/alta complexidade reali-
zados pelo SUS/Nova Odessa; administrar e gerenciar a revisão e processamento do 
pagamento de todas as internações hospitalares e de todos os procedimentos ambula-
toriais realizados pelo SUS/Nova Odessa; executar outras atividades correlatas que 
lhe forem conferidas por superior.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.108 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
"Concede função gratificada de Supervisor à servidor"

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 Concede função gratificada de SUPERVISOR, provimento P58, a servidora 
ANDREA PATRICIA VILELA TUPY, portadora do RG sob o nº 19.947.067-4, lo-
tada no emprego de dentista.

Art. 2º Competirá ao servidor orientar e organizar os serviços de gestão de ocorrências 
relacionadas às intervenções odontológicas de natureza Buco-Maxilo-Facial; elaborar 
relatórios gerencias; propor soluções para o aperfeiçoamento e melhor aproveitamento 
dos recursos humanos e materiais disponibilizados, cumprir com as demais tarefas 
correlatas para o bom desempenho da função, conforme lhe atribuir o superior hie-
rárquico.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.109 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
"Concede função gratificada de Chefe de Seção à servidor"

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 Concede função gratificada de CHEFE DE SEÇÃO, provimento P64-A, a 
servidora PAULA MESTRINER, portadora do RG sob o nº 43.527.211-1, lotada no 
emprego de enfermeiro.

Art. 2º Competirá ao servidor chefiar a área de Vigilância Epidemiológica, incluindo 
as ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva; 
adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos; subsidiar técnica 
e permanentemente os responsáveis pelas decisões e execução de ações de controle 
de doenças e agravos, disponibilizando informações atualizadas sobre as respectivas 
ocorrências, os seus fatores condicionantes em uma área geográfica ou população de-
terminada; responsabilizar-se pelo cumprimento das práticas normatizadas nos âm-
bitos Estadual e Federal a que se submete a Vigilância Epidemiológica, e atividades 
técnicas correlatas, prestando informações ao Diretor de Vigilância em Saúde e à Se-
cretaria de Saúde.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 4.110 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
"Concede função gratificada de Chefe de Seção à servidor"

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 Concede função gratificada de CHEFE DE SEÇÃO, provimento P64-A, a ser-
vidora RENATA DOS SANTOS LACERDA, portadora do RG sob o nº 40.476.909-
3, lotada no emprego de enfermeiro.

Art. 2º Competirá ao servidor chefiar e organizar a área de Vigilância Sanitária Mu-
nicipal, controlando e fiscalizando o cumprimento de normas e padrões de interesse 
sanitário e as medidas que se aplicam a medicamentos e correspondentes, cosméticos, 
alimentos, saneantes e equipamentos e serviços de assistência à saúde; fazer cumprir 
a aplicação de normas da Vigilância Sanitária a outras substâncias, materiais, serviços 
ou situações que possam, mesmo potencialmente, representar risco à saúde coletiva 
da população; auxiliar na regulamentação e no controle da prestação de serviços de 
interesse da Saúde Pública; articular o planejamento, organização e aperfeiçoamento, 
com os diversos órgãos e instituições responsáveis pela normatização e acompanha-
mento do desenvolvimento das políticas públicas relativamente a produtos, serviços 
e ações intersetoriais, bem como prestar informações ao Diretor de Vigilância em 
Saúde e cumprir com as demais atribuições que lhe forem especialmente delegadas 
pelo mesmo.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.111 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
"Concede função gratificada de Chefe de Seção à servidor"

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 Concede função gratificada de CHEFE DE SEÇÃO, provimento P64-A, a ser-
vidora PAULA FACIULLI, portadora do RG sob o nº 21.125.215, lotada no emprego 
de veterinário.

Art. 2º Competirá ao servidor chefiar e organizar a área de Vigilância em Zoonoses, 
respondendo pelo controle de zoonoses urbanas, bem como atender a população, for-
necendo orientações ou executando atividades de controle de populações de animais 
domésticos e sinantrópicos que causem agravos à saúde; atuar em conjunto com as de-
mais Vigilâncias em Saúde do Município no controle de endemias comprovadamente 
registradas na cidade - especialmente no combate à dengue; responder tecnicamente 
pela Vigilância em Zoonoses, bem como prestar informações ao Secretário de Saúde.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.112 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
"Concede função gratificada de Ouvidor (Saúde)"

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 Concede função gratificada de OUVIDOR (Saúde), provimento P64, a servi-
dora ELIANA DE JESUS REIS SISCONNI, portadora do RG sob o nº 25749058-9, 
lotada no emprego de agente de saúde.

Art. 2º Competirá ao servidor, além das atribuições de carreira, analisar reclamações 
e denúncias, quanto à atuação do Poder Público Municipal no âmbito da área em que 
estiver alocado, recomendando à autoridade administrativa titular da pasta as provi-
dencias cabíveis; gerir ações visando a orientação e esclarecimentos à população sobre 
os seus direitos; coordenar a difusão dos direitos individuais e da cidadania, bem como 
as finalidades da ouvidoria e os meios de se recorrer a este órgão; organizar e adminis-
trar o funcionamento da unidade.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE CONTRATO

Segundo termo de aditamento ao Contrato: 038/2017. Contratante: Município de Nova 
Odessa. Processo Administrativo: 5732/2017. Edital: 42/PP/2017. Contratada: Cavo 
Serviços e Saneamento SA. Assinatura: 10/09/2019. Vigência: 12 meses. Objeto: con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de recepção e destinação 
final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no município de Nova 
Odessa, em aterro sanitário devidamente licenciado. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

RETIFICAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA,Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberta Tomada de Preços nº. 11/TP/2019, com encerramento 
dia 02/12/2019, às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, situado 
a Avenida João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para contratação de empre-
sa especializada para reforma da quadra poliesportiva e fechamento na Escola Paulo 
Azenha localizada na Vila Azenha com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra. Ultimo dia para cadastro: 26/11/2019.
  O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso:http://www.novaodes-
sa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx
Vistoria:A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizada por representante cre-
denciado da Licitante, mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8600, 
ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 (dois) dias úteis de antecedência contados 
do último dia para realização da vistoria e será realizado sempre em horário de expe-
diente administrativo. Considera-se o último dia para vistoria o dia 29/11/2019.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
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EXTRATO DE CONTRATO

Sexto Termo deAditamento: Prorrogação de Prazo. Contrato: 126/2015. Contratan-
te: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 11601/2014. Edital: 05/
CP/2014. Contratada: Vértice Edificações Eireli EPP. Assinatura: 24/10/2019. Vigên-
cia: 03 meses. Objeto: Execução de construção de creche localizada no bairro San-
ta Luiza com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: 
Convite.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO

Primeiro Termo de Aditamento: Prorrogação de Prazo. Contrato: 080/2018. Contra-
tante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 8002/2018. Edital: 25/
PP/2018. Contratada: Trackamp Peças e Serviços Ltda ME. Assinatura: 07/11/2019. 
Vigência: 12 meses. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores pesados da 
frota deste município, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, troca 
de lubrificantes, fluídos de freio e filtros, com fornecimento de peças, materiais e mão 
de obra e molejo, de acordo com as condições e especificações, descritas no termo de 
referência. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO

Primeiro Termo de Aditamento: Prorrogação de Prazo. Contrato: 081/2018. Contra-
tante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 8002/2018. Edital: 25/
PP/2018. Contratada: Tarcy Venanco Seriaco ME. Assinatura: 07/11/2019. Vigência: 
12 meses. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores pesados da frota deste 
município, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, troca de lubrifi-
cantes, fluídos de freio e filtros, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra e 
molejo, de acordo com as condições e especificações, descritas no termo de referência. 
Modalidade: Pregão Presencial.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 172/2019. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 10203/2019. Edital. 45/PE/2019. Detentora: Maria do Carmo Go-
doi de Almeida ME. Preço unitário para os itens: LOTE 01: COTA PRINCIPAL 75%: 
item 01 - R$ 3,00; item 02 - R$ 6,00; item 03 - R$ 2,50; item 04 - R$ 0,04; item 05 - R$ 
13,00; item 06 - R$ 0,10; item 07 - R$ 13,00; item 08 - R$ 4,00; item 09 - R$ 10,00; 
item 11 - R$ 7,00; item 12 - R$ 7,00; item 13 - R$ 1,00; item 14 - R$ 4,00; item 15 - R$ 
7,00; item 16 - R$ 3,00; item 17 - R$ 6,00; item 18 - R$ 7,00; item 19 - R$ 8,00; item 
20 - R$ 10,00; item 21 - R$ 7,00; item 22 - R$ 1,00; item 23 - R$ 0,50; item 24 - R$ 
1,50; item 25 - R$ 2,00; item 26 - R$ 0,40; item 27 - R$ 4,00; item 28 - R$ 5,00; item 
29 - R$ 5,00; item 30 - R$ 0,12; item 31 - R$ 2,78; item 32 - R$ 6,62; item 33 - R$ 
5,00; item 34 - R$ 2,50; item 35 - R$ 5,00; item 36 - R$ 0,30; item 37 - R$ 0,70; item 
38 - R$ 5,00; item 39 - R$ 2,40; item 40 - R$ 6,00; item 41 - R$ 0,09; item 42 - R$ 
9,00; item 43 - R$ 10,00; item 44 - R$ 3,00; item 45 - R$ 9,00; item 46 - R$ 0,35; item 
47 - R$ 9,00; item 48 - R$ 0,09; item 49 - R$ 0,09. lote 02: COTA RESERVADA 25%: 
item 01 - R$ 4,00; item 02 - R$ 5,00; item 03 - R$ 4,30; item 04 - R$ 2,57. Assinatura: 
07/11/2019. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais confecções de impres-
sos para o hospital de Nova Odessa com cota reservada para microempresa, empresa 
de pequeno porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico.

Nova Odessa, 07 de novembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

Edital: 05/CV/2019. Processo: 10976/2019. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para execução de reforma na CMEI Walderez Gazzetta, com fornecimento de 
materiais e mão de obra. Modalidade: Convite Proponentes: 03. Empresas Classifica-
das: a melhor proposta é da empresa Motto Construções Eireli EPP com o valor total 
de R$ 23.664,48, em segundo lugar a proposta da empresa A. C. Camargo Constru-
ções Ltda - EPP com o valor total de R$ 25.374,50 e em terceiro lugar a proposta da 
empresa Engedrart Projetos e Obras Eireli - EPP com o valor total de R$ 25.380,94..

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

DECISÃO SOBRE RECURSO - LICITAÇÃO

Processo: 11330/2019. Objeto: seleção para contratação de médicos - pessoa jurídi-
ca para prestação de serviços de consultas médicas, de quaisquer modalidades para 
atender as demandas dos usuários do sistema único de saúde (SUS) atendidos no 
município de Nova Odessa. Modalidade: Credenciamento 01/2019. Proponentes: 07. 
Decisão:"Pelo exposto, recebo o recurso interposto por Medcor Gestão em Saúde 
S/S e no mérito julgo IMPROCEDENTE, para manter intocada a decisão da CPL. 

Determino, outrossim, o prosseguimento da licitação para a conclusão de seu objeto, 
cumprindo todos os demais atos, conforme exigência legal.Publique-se na forma da 
Lei. Cumpra-se".

Nova Odessa, 12 de novembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

2° ABERTURA COM RETIFICAÇÕES DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 01/2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA,Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, torna público que se acha aberto credenciamento público nº. 01/2019, e tem por 
objeto:"Contratação de médicos - pessoa jurídica para prestação de serviços de con-
sultas médicas, de quaisquer modalidades para atender às demandas dos usuários do 
sistema único de saúde (SUS) atendidos no município de Nova Odessa". O prazo para 
credenciamento será a partir do dia 18 de novembro de 2019, diariamente, de segunda 
à sexta-feira, das 08h00min até 16:30 na Diretoria de Suprimentos e Licitações desta 
Prefeitura, se dará o recebimento da documentação relativa à habilitação das empresas 
candidatas ao Credenciamento acima. O prazo final de recebimento de documentação 
dos interessados se dará em 10/10/2020, ou seja, 12 meses após a data inicial prevista 
para o recebimento das primeiraspropostas,A sessão pública de processamento do pre-
sente Edital de Credenciamento para abertura de envelopes contendo os documentos 
de habilitação será naSala de Reuniões do Município de Nova Odessa, situada a Ave-
nida João Pessoa, nº. 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP 13.380-017, Tel.: (19) 3476-
8602, e será conduzida pela Comissão Permanente de Licitações,sendo que a primeira 
sessão pública de abertura e análise dos documentos recebidos se dará às 09h15min 
do dia 09/12/2019. 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, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 9.646/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal resolveHOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
ROSALINA DE FATIMA PIRES DE SOUZA, matrícula 1618.1 que entrará em des-
canso por 45 (quarenta e cinco) dias em 20 de julho de 2020 a 02 de setembro de 2020 
e 45 (quarenta e cinco) dias em pecúnia, obedecendo o que dispõe a Legislação em 
vigor.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 3.594/2017, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal resolveHOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
CARMEM LUCIA CANDIDO B DO NASCIMENTO, matrícula 1748 que entrará 
em descanso por 30 (trinta) dias em 13 de abril de 2020 a 12 de maio de 2020 e 30 
(trinta) dias em 15 de maio de 2020 a 11 de junho de 2020, obedecendo o que dispõe 
a Legislação em vigor.

Nova Odessa, 14 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 4.608/2017, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal resolveHOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
GUSTAVO LEME FRANCO DE ANDRADE matrícula 2404 que entrará em des-
canso por 90 (noventa) dias em 26 de novembro de 2019 a 23 de fevereiro de 2020, 
obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 4.649/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal resolveHOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
DONIZETE BORGES GONÇALVES, matrícula 2351.1 que entrará em descanso por 
45 (quarenta e cinco) dias em 01 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020 e 45 (quarenta 
e cinco) dias em pecúnia, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 9.620/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal resolveHOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
CLAUDELINA ALVES DE SOUZA, matrícula 982.1 que entrará em descanso por 
45 (quarenta e cinco) dias em 03 de fevereiro de 2020 a 18 de março de 2020 e 45 
(quarenta e cinco) dias em pecúnia, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 7.965/2016, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal resolveHOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
GISELI SILVA DIAS GONÇALVES, matrícula 1522.1 que entrará em descanso por 
30 (trinta) dias em 01 de agosto de 2020 a 30 de agosto de 2020, obedecendo o que 
dispõe a Legislação em vigor.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 10.528/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal resolveHOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
BRAZ GESTICH, matrícula 1018.1 que entrará em descanso por 45 (quarenta e cin-
co) dias em 25 de novembro de 2019 a 08 de janeiro de 2020 e 45 (quarenta e cinco) 
dias em pecúnia, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 10.468/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal resolveHOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
DIRLEI ELIANI PEIXOTO FERREIRA CARLOS matrícula 2153 que entrará em 
descanso por 30 (trinta) dias em 03 de agosto de 2020 a 01 de setembro de 2020, 30 
(trinta) dias em 02 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021 e 30 (trinta) dias em 01 
de agosto de 2022 a 30 de agosto de 2022, obedecendo o que dispõe a Legislação em 
vigor.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 4.895/2019, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal resolveHOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença-prêmio feito pelo(a) servidor(a) 
NEUZA SOARES LEITE, matrícula 1744.1 que entrará em descanso por 45 (quarenta 
e cinco) dias em 26 de fevereiro de 2020 a 10 de abril de 2020 e 45 (quarenta e cinco) 
dias em pecúnia, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS 
PARA O EMPREGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 

MASCULINO PCD.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca candidato classificado no Concurso Públi-
co n.º 02/18, o no 01, para o emprego de GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MASCU-
LINO PCD, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 26 de 
julho de 2019, para atribuição de 07 (sete) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 28 de novembro de 2019, às 09 horas, no Au-
ditório 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 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2-Ensino Médio Completo - original e xerox ou cópia autenticada;
  3-Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB - original e xerox.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital ou não apresentar os documentos solicitados, será excluído 
do Concurso Público para o emprego de Guarda Civil Municipal - Masculino PCD.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.

  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 05/12/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solici-
tados pelo médico. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de 
Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 09/12/2019.

CANDIDATOS CONVOCADOS

Class.  Nome
01º  JOÃO   VICTOR BERTINI BONANNO

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS 
PARA O EMPREGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 

MASCULINO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 02/18, do no 01 ao nº 10, para o emprego de GUARDA CIVIL MUNICI-
PAL - MASCULINO, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", 
de 26 de julho de 2019, para atribuição de 07 (sete) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 28 de novembro de 2019, às 09 horas, no Au-
ditório 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 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2-Ensino Médio Completo - original e xerox ou cópia autenticada;
  3-Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB - original e xerox.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital ou não apresentar os documentos solicitados, será excluído 
do Concurso Público para o emprego de Guarda Civil Municipal - Masculino.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 05/12/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solici-
tados pelo médico. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de 
Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 09/12/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS

Class. Nome
01º LUCAS   ROBERTO CANDIDO
02º ISMAEL   DE SOUZA SANTOS
03º ROBERTO   CARLOS APARECIDO TEIXEIRA DE CARVALHO
04º LUCCAS   DO PRADO EMÍDIO ROSA
05º VÍTOR   GALUSNI DOS SANTOS
06º LEANDRO   SILVA FERNANDES DE ALMEIDA
07º VINICIUS   SOARES BRITO DE JESUS
08º LEANDRO   TOSCANO
09º DIEGO   MONTEIRO DE SOUSA
10º DANIEL   BARBOSA

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS 
PARA O EMPREGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 

FEMININO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 02/18, do no 01 ao nº 03, para o emprego de GUARDA CIVIL MUNICI-
PAL - FEMININO, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 
26 de julho de 2019, para atribuição de 01 (uma) vaga.
  A atribuição será realizada no dia 28 de novembro de 2019, às 09 horas, no Au-
ditório 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 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2-Ensino Médio Completo - original e xerox ou cópia autenticada;
  3-Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB - original e xerox.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital ou não apresentar os documentos solicitados, será excluído 
do Concurso Público para o emprego de Guarda Civil Municipal - Feminino.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 05/12/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solici-
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tados pelo médico. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de 
Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 09/12/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS

Class. Nome
01º HELLEN   PATRICIA CRISTINA DA SILVA
02º HEIDI   ALVES BUENO DA SILVA
03º KASSIA   BARBOZA BASILIO

Nova Odessa, 13 de novembro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

CONVITE

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA,Prefeito Municipal de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, convida todos os munícipes para 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação do PLANO MUNICIPAL DE SANE-
AMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, que será realizada no 
dia 29/11/2019, às 09:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odes-
sa, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro, Nova Odessa-SP.
  O material ficará disponível no site da CODEN (www.coden.com.br).

Nova Odessa, 11 de novembro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

05 NOV
MÚSICA CLÁSSICA
20h | Teatro Municipal
BANDA MUNICIPAL
DIA MUNDIAL DO CINEMA

22 NOV
CINEMA | PONTO MIS
10h e 14h | Teatro Municipal
MOSTRA CINEMA DA MULHER
FILME: “TITO E OS PÁSSAROS”

22 NOV
MÚSICA
19h | Teatro Municipal
APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO

DOS ALUNOS DA PROFª GISLAINE DEMORI

26 NOV
APRESENTAÇÕES DIVERSAS
19h | Teatro Municipal 
SHOW DE TALENTOS
CRAS

29 NOV
MÚSICA CLÁSSICA
19h | ETEC 
BANDA
MUNICIPAL

27 NOV
MÚSICA
19h | Teatro Municipal  
APRESENTAÇÃO ENCERRAMENTO
DOS ALUNOS DO PROJETO GURI

28 NOV
DANÇA DO VENTRE
19h | Teatro Municipal  
JADE
JALILAH

27 NOV
CINEMA | PONTO MIS
14h | Teatro Municipal 
MOSTRA CINEMA DA MULHER
FILME: “COMO NOSSOS PAIS”

25 NOV
MÚSICA
20h | Teatro Municipal
WORKSHOW DINASTIA
MUSICAL + DENIS CRUZ

08 NOV
SHOW DE HUMOR
19h30 | Teatro Municipal
STAND UP
RODRIGO PELUCA

10 NOV
MÚSICA 
19h | Estação Cultura
ENCONTRO CULTURAL
DE MC  s

14 NOV
EXPOSIÇÃO E VENDA 
09h | Praça Central
FEIRA DE
ARTESANATO

16 NOV
TRADIÇÃO POPULAR 
19h | Teatro Municipal
DIA NACIONAL
DA LETÔNIA

17 NOV
EXPOSIÇÃO 
09h | Estacionamento do Paço Municipal
ENCONTRO DE
CARROS ANTIGOS

19 NOV
MÚSICA CLÁSSICA 
20h | Assembléia de Deus Madureira
BANDA
MUNICIPAL

21 NOV
MÚSICA CLÁSSICA 
20h | Paróquia São Jorge
BANDA
MUNICIPAL

06 NOV
CINEMA | PONTO MIS 
14h | Teatro Municipal
MOSTRA CINEMA DA MULHER
FILME: “É PROIBIDO FUMAR”

24 NOV
MÚSICA
16h | Teatro Municipal
APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA
ESCOLA ALLEGRO DE HORTOLÂNDIA

11 NOV
SARAU DE POESIAS
19h | Estação Cultura
PARADA
POÉTICA

21 NOV
PROJETO SOCIAL
19h | Teatro Municipal
FORMATURA
PROJETO FÊNIX

12 NOV
MÚSICA 
19h | Teatro Municipal
APRESENTAÇÃO ENCERRAMENTO
DOS ALUNOS DA PROFª ZELI

 AGENDA
CULTURAL

NOVA
ODESSA
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