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PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 3.292, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
"Dá denominação de "Doutor Lourenço Jorge Alvarenga"

a Unidade Básica de Saúde VI (UBS VI), instalada na área de Uso Institucional - 
Equipamento Público Comunitário "B", localizada na Vila Novos Horizontes, em 
Nova Odessa." BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de 
Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgâ-
nica, através do art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º Fica denominado de "Doutor Lourenço 
Jorge Alvarenga", a Unidade Básica de Saúde VI (UBS VI), instalada na área de Uso 
Institucional - Equipamento Público Comunitário "B", localizada na Vila Novos Ho-
rizontes,  nesta cidade de Nova Odessa. Art. 2º Caberá ao Município a colocação de 
placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 3º As despesas 
decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
suplementada, se necessário. Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposição em contrário.

Nova Odessa, 28 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3293, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Autor: Vereador Ângelo Roberto Réstio e outros " Dá denominação de 

"José Formaggio" à Rua Um (01) do Jardim Gleba B"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei: Art. 1º. Fica denominada "José Formaggio" à Rua Um (01) do 
Jardim Gleba B. Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a 
denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 3º. As despesas decorrentes 
da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplemen-
tada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. 
Revogam-se as disposições em contrário.

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

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3294, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Autor: Sebastião Gomes dos Santos " Veda a nomeação para cargos em co-
missão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006, no âmbito do Município"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: Art. 1º. Fica vedada a nomeação na Administração Pública Direta e 
Indireta, incluindo a Câmara Municipal, para todos os cargos em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições pre-
vistas na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. Pará-
grafo único. Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado, 
até o comprovado cumprimento da pena. Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.  

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

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3295, DE 30 DE AGOSTO DE 2019
" Dá denominação de "José Élcio Covalenco", ao Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), instalado no bairro Jardim Palmeiras CDHU, 

nesta cidade de Nova Odessa"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei: Art. 1º Fica denominado de "José Élcio Covalenco", o Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS), instalado no bairro Jardim Palmeiras 
CDHU, nesta cidade de Nova Odessa. Art. 2º Caberá ao Município a colocação de 
placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 3º As despesas 
decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
suplementada, se necessário. Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposição em contrário.

Nova Odessa, 30 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3296, DE 30 DE AGOSTO DE 2019
Autor: Angelo Roberto Réstio e outros " Dá denominação de "Iraci Carnei-

ro Hedlund" à Rua Dois (02) do Jardim Gleba B"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: Art. 1º. Fica denominada "Iraci Carneiro Hedlund" à Rua Dois (02) do 

Jardim Gleba B. Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a 
denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 3º. As despesas decorrentes 
da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplemen-
tada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 30 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3297, DE 30 DE AGOSTO DE 2019
" Dá denominação de "Reinaldo Ragonha", ao prédio onde está instalada 
a Feira Livre, localizada na Rua Anchieta n. 424, no Centro desta cidade 

de Nova Odessa, Estado de São Paulo."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: Art. 1º Fica denominado de "Reinaldo Ragonha", o prédio onde está 
instalada a Feira Livre, localizada na Rua Anchieta n. 424, no Centro desta cidade 
de Nova Odessa, Estado de São Paulo. Art. 2º Caberá ao Município a colocação de 
placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 3º As despesas 
decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
suplementada, se necessário. Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposição em contrário.

Nova Odessa, 30 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.286, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Autor: Vereador Angelo Roberto Réstio  "Institui a Semana Municipal do 

Ciclismo."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei: Art. 1º. Fica instituída a Semana Municipal do Ciclismo, a ser 
realizada na semana que antecede o dia 19 de agosto. Art. 2º. A critério dos gestores 
poderão ser desenvolvidas atividades incluindo, dentre outras: I - Difundir o uso da 
bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto como meio de transporte; II - Pro-
mover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esportes como 
instrumentos de qualidade de vida; IIl - Desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, 
motoristas e pedestres, e IV- Promover campanhas, eventos educativos e esportivos, 
incentivando o uso da bicicleta. Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facili-
tarão a realização de atos públicos comemorativos do evento. Art. 4º. Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  

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

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.287, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Autor: Vereador Wladiney Pereira Brigida  "Dispõe sobre o atendimento 

prioritário ao portador de"diabetes mellitus" nos locais que especifica e dá 
outras providências."

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei: Art. 1º. Ficam os hospitais públicos, os privados, os filantrópicos, 
os centros de saúde, as unidades de pronto atendimento, os postos de saúde, os labo-
ratórios credenciados à Rede Municipal de Saúde e os serviços privados de análise 
clínica, a partir da vigência desta lei, obrigados a oferecer atendimento diferenciado 
aos portadores de "diabetes mellitus", no tocante aos horários de exames que venham 
a ser feitos em caráter de jejum total, dando-lhes prioridade no atendimento. Art. 2º. 
A pessoa interessada na obtenção do benefício de que trata esta lei deverá requerê-lo, 
juntando prova de sua condição, ao responsável pelo serviço de coleta, que determi-
nará as providências a serem cumpridas para o atendimento. Art. 3º. Esta lei entra em 
vigor na data de sua publicação. Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  

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

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.288, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Autor: Vereador Antônio Alves Teixeira "Institui, no calendário oficial do 

Município, o evento Junho Vermelho e dá outras providências."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei: Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o 
evento Junho Vermelho, dedicado ao incentivo à doação de sangue. Parágrafo único. A 
critério dos gestores poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades, dentre outras: 
I - Divulgação dados e informações acerca do assunto, e II - Realização de palestras, 
campanhas e ações educativas incentivando a doação de sangue. Art. 2º. O evento 
será realizado, anualmente, no mês de junho em alusão ao disposto na Lei Estadual n. 
16.389, de 15 de março de 2017. Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e faci-
litarão a realização de atos públicos comemorativos do evento. Art. 4º. Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  
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Nova Odessa, 29 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.289, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Autor: Vereador Sebastião Gomes dos Santos "Institui a Semana Pé na 

Faixa."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei: Art. 1º. Fica instituída a 'Semana Pé na Faixa', a ser realizada 
na semana que antecede o dia 8 de agosto - Dia Internacional do Pedestre. Art. 2º. 
A 'Semana Pé na Faixa' tem por objetivos: I - mudar o comportamento, a cultura e 
o hábito dos motoristas, motociclistas e pedestres; II - conscientizar os motoristas e 
motociclistas da preferência do pedestre em faixa de travessia onde não há semáforos, 
conforme preceitua o art. 70 do Código de Trânsito Brasileiro; III - promover a edu-
cação, harmonia no trânsito e o respeito entre motoristas e pedestres, com resgate de 
valores que devem ser multiplicados a partir da adoção de uma nova postura dos moto-
ristas e pedestres; IV - conscientizar a população sobre a necessidade de que pedestres 
atravessem sempre na faixa demarcada para esse fim, e V - conscientizar a população 
sobre as demais normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro relacionadas aos 
pedestres. Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de 
atos públicos comemorativos do evento. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  

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

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.290, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
"Dá denominação de "Maria Inês Polezel Magrin", a Rua 11 (onze) no 

Loteamento Jardim Residencial dos Ipês, em Nova Odessa."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei: Art. 1º. Fica denominado de "Maria Inês Polezel Magrin", a Rua 11 
(onze) no Loteamento Jardim Residencial dos Ipês, em Nova Odessa. Art. 2º. Caberá 
ao Município a colocação de placas com a denominação, nos padrões e moldes con-
vencionais. Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas disposição em contrário.  

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

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.291, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
"Dá denominação de "Waldemar Vrechi", a Rua 10 (dez) no Loteamento 

Jardim Residencial dos Ipês, em Nova Odessa."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei: Art. 1º Fica denominado de "Waldemar Vrechi", a Rua 10 (dez) no 
Loteamento Jardim Residencial dos Ipês, em Nova Odessa. Art. 2º Caberá ao Municí-
pio a colocação de placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. 
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada, se necessário. Art. 4º Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas disposição em contrário.

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

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.392, DE 23 DE AGOSTO DE 2019
"Dispõe sobre Autorização de Uso de Bem Público Municipal, para ativi-

dade e uso específico, e dá outras providências".

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

Considerando o § 4º, do Artigo 99 da Lei Orgânica Municipal e conforme a docu-
mentação produzida no processo administrativo n. 5445/2019;  

RESOLVE:

Art. 1º Fica o senhor ANTÔNIO SILVIO DE MORAES, portador do RG n. 
17.381.876 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.293.778-64, residente e domi-
ciliado na Rua Joaquim Gomes, nº 26, Jardim Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade 
de Nova Odessa, Estado de São Paulo, AUTORIZADO a utilizar-se da parte do "Sis-
tema de Recreio A", objeto da matrícula 12.970, com área superficial de 5.994,00 m², 
exclusivamente para o cultivo de hortaliças com instalação de fechamento com 
alambrado ou cerca, instalação de reservatórios de água e demais equipamentos 
pertinentes ao cultivo de hortaliças.

Art. 2º A Autorização de Uso a título gratuito, é outorgada em caráter precário e pelo 
período improrrogável de 16 (dezesseis) meses, podendo contudo ser revogada a qual-
quer tempo por interesse das partes, mediante notificação prévia com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias corridos.

Parágrafo Único. O Autorizado deverá restituir o imóvel imediatamente ao Muni-
cípio, completamente desocupado, quando assim o for solicitado ou revogado o uso 
por descumprimento das obrigações assumidas, ficando certo que não poderá alegar 
direito de retenção de benfeitorias para inibir a desocupação.

Art. 3º O autorizado não poderá, sob pena de imediata revogação da presente Portaria:

  I- utilizar o imóvel para fim divergente do descrito no artigo 1º desta Portaria.

  II- ceder, emprestar ou alugar o imóvel a terceiros.

  III- executar obras de benfeitorias permanentes no imóvel sem a autorização do 
Município de Nova Odessa.

  IV- deixar de cumprir as contrapartidas a seguir elencadas:

  a) Vistoriar o sistema de iluminação da pista de caminhada da Rua Alexandre Basso-
ra, comunicando a Diretoria de Serviços Urbanos e fornecendo material necessário o 
bom funcionamento do sistema de iluminação (compreende como material: lâmpadas, 
reatores, fiação, luminárias, postes, bem como todo e qualquer material pertinente e 
necessário para manter o sistema em bom funcionamento).  
  A troca de equipamentos ficará a cargo da equipe de manutenção da Prefeitura Mu-
nicipal.

  b) Implantar paisagismo de acordo com projeto consistindo nas seguintes interven-
ções:
  Executar e manter cerca viva nas áreas cultivo de hortaliças visando criar barreira 
visual entre o passeio público e os canteiros de cultivo.
  Executar e manter Bosque com mudas da espécie Primavera conforme indicadas no 
projeto.
  Executar e manter canteiros com mudas de Ixora ao lado da academia ao ar livre, afim 
de criar cerca viva no entrono.  
  Executar e manter canteiros ao lado da calçada de caminhada com Antúrios e Lírios 
da Paz.
  Plantar e conservar mudas de árvores nos locais que necessitam de reposição ao 
longo do trecho.
  Repor grama esmeralda ao lado dos canteiros ao longo do trecho.  
  Cortar grama e manter irrigação a manutenção periódica do paisagismo ao longo da 
pista de caminhada.

  V- usar o espaço para propaganda, seja de que natureza for, ressalvadas àquelas per-
tinentes ao seu próprio estabelecimento;
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  VI- instalar no local equipamentos proibidos por Lei.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

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

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4077, DE 30 DE AGOSTO DE 2019
"Nomeia integrantes da equipe técnica de Vigilância Sanitária na con-

dição de "Autoridade Sanitária".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, atra-
vés do artigo 78, Inciso I;

CONSIDERANDO a necessidade de autoridades sanitárias para desempenhar às 
funções relativas ao poder de polícia administrativa, em conformidade com o ar-
tigo 96, § 3º da Lei Estadual nº 10.083/98 - Código Sanitário do Estado de São 
Paulo;

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados como integrantes da Equipe Técnica do Serviços de Vi-
gilância de Nova Odessa, para execução das ações de vigilância sanitária, em suas 
respectivas funções e cargos, os servidores públicos municipais abaixo relacio-
nados:

Renata dos Santos Lacerda,  
  Portadora do RG 40.746.909-3,  
  Credencial 29;

Paula Faciulli,  
  Portadora do RG 21.125.215,  
  Credencial 18;

Erick Ortolano da Silva,  
  Portador do RG 24.167.943-6,  
  Credencial 26;

Alessandra Helena Sabatini Nascibem Domingues,  
  Portadora do RG 16.804.130-3,  
  Credencial 15;

Marcelo José Biscaro,  
  Portador do RG 25.256.895-3,  
  Credencial 32;

Alcione Rosa Ferreira Rodrigues,  
  Portadora do RG 17.297.877-4,  
  Credencial 04;

Andreia Gonsalves Cassimiro Raimundo,  
  Portadora do RG 27.460.135-7,  
  Credencial 17;

Maria Cristina Navarrete Coev,  
  Portadora do RG 40.182.220-5,  
  Credencial 30;

Leôncio Neves Ferreira,  
  Portador do RG 18.076.791-4,  
  Credencial 12.

Art. 2º. Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as atribuições de seu cargo 
sem exibir a credencial de identificação fiscal, devidamente autenticada pelo Se-
cretário de Saúde.  

Art. 3º. A credencial de que trata o artigo anterior, deve ser emitida, distribuída e 
ter uso controlado sistematicamente pela autoridade competente.  

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigorando até a 
data de 31 de dezembro de 2019.  

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 30 de agosto de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

ASSUNTOS DISCIPLINARES
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7639/2019

P.A.D. 110/2019. Dispositivo da r. decisão: "Pelo exposto, considerando o con-
tido nestes autos, acolho integralmente o Relatório Final produzido pela maio-
ria dos membros da Comissão Processante e nos termos do art. 20, § 1º da Lei 
2.913/2014, decido peloARQUIVAMENTOdo presente P.A.D. sem imposição de 
sanção disciplinar a processada R.D.A., por conta exclusivamente de seu objeto. 
Publique-se e intime-se na forma da Lei. Em tempo, cientifique os gestores respon-
sáveis pela Pasta quanto ao constante no item 2.3 e 2.4. Realizadoe não havendo 
novas providencias, arquive-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se."

Nova Odessa, 04 de setembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
SUZELY AP. BARBOSA

OAB/SP 263.257
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 44/PE/2019, que será 
realizado no dia 18/09/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bb-
mnetlicitacoes.com.br,acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Re-
gistro de preços para futuras e eventuais aquisições de utensílios e liquidificadores 
para as escolas, com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte 
e micro empreendedor individual. Informações poderão ser obtidas através do te-
lefone (19) 3476.8602. O edital 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: 05/09/2019 às 
14h:00min.

  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/09/2019, às 08h30min.

  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/09/2019, às 10h00min.
Nova Odessa, 04 de setembro de 2019

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 39/PE/2019. Processo Administrativo: 8608/2019.

Objeto: Aquisição de um veículo tipo hatch para a Secretaria de Saúde, sendo 
exclusiva para a participação de microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 03. Pro-
cesso homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da 
seguinte empresa: o objeto deste pregão em favor da empresa R&M Comércio e 
Serviços Eireli - ME. Data da homologação e adjudicação: 29/08/2019.

Nova Odessa, 04 de setembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 02/CV/2019. Processo Administrativo: 9158/2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reforma na CMEI 
Maria Cecília Borriero localizada à Rua Frederico Bassora, 101 Nova Odessa, com 
fornecimento de materiais e mão de obra. Modalidade: Convite. Proponentes: 03. 
Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor 
da seguinte empresa: o objeto deste certame em favor da empresa ENGEDRART 
PROJETOS E OBRAS LTDA. Data da homologação e adjudicação: 03/09/2019.

Nova Odessa, 04 de setembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º5.055/2019, BENJAMIM 
BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servi-
dora EDILAMAR NOGUEIRA DA SILVA matrícula1994 R.G.16.968.463-5, a 
usufruir Licença Premio em descanso por 45(quarenta e cinco dias) dias em 10 
de fevereiro de 2020 a 25 de março de 2020 e 45 (quarenta e cinco dias) dias em 
03 de novembro de 2020 a 17 de dezembro de 2020, obedecendo o que dispõe a 
Legislação em vigor.
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º2.289/2016, BENJAMIM 
BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizaro servidor 
ERMINIO DOURADO ROCHA matrícula 1489 R.G. 7.401.626, a usufruir Licen-
ça Premio em descanso por 30(trinta) dias em 29 de setembro de 2019 restando 30 
(trinta) dias para gozo em época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação 
em vigor.
 

PORTARIA Nº 9.397 DE 28 DE AGOSTO DE 2019
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego de  MÉDICO".

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Mu-
nicipal, através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto noa Autos do Processo PMNO nº 9632/2019;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora BRENDA LARISSE ALBUQUERQUE 
MERLI, portadora do RG sob o nº 41.133.911-4, do emprego público de MÉDI-
CO.

Art. 2º  Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações 
necessárias do teor desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 21 de agosto de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 28 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 9.396 DE 28 DE AGOSTO DE 2019
"Exonera, a pedido, o servidor lotado no emprego de FARMACÊUTI-

CO".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Mu-
nicipal, através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto noa Autos do Processo PMNO nº 9521/2019;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor DANIEL MIYAHIRA GUERRAZZI, por-
tador do RG sob o nº 44.000.929-7, do emprego público de FARMACÊUTICO.

Art. 2º  Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações 
necessárias do teor desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 20 de agosto de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 28 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.395 DE 28 DE AGOSTO DE 2019
"Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego de MÉDICO  PE-

DIATRA".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Mu-
nicipal, através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto noa Autos do Processo PMNO nº 9407/2019;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora JULIANA BUZINARO RIBEIRO, porta-
dora do RG sob o nº 25.550.915-7, do emprego público de MÉDICO PEDIATRA.

Art. 2º  Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações 
necessárias do teor desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 16 de agosto de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 28 de agosto de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

REVOGAÇÃO DE ATO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 8742/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Home 
Care para atendimento a mandato Judicial. Modalidade: Dispensa de Licita-
ção. Teor do Ato: "Diante do contido de fls. 23, do processo administrativo n° 
8742/2018,REVOGA-SEà autorização e ratificação de dispensa de licitação em 
favor da empresa MR Mendes Home Care, tornando-se sem efeitos os respectivos 
atos. Cumpra-se".

Nova Odessa, 30 de agosto de 2019
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde


		2019-09-05T09:01:31-0300
	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA:45781184000102




