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PODER EXECUTIVO
 

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 Presencial nº. 07/PP/2020 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 
16/04/2020, às 9h15min, e tem por objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
prestações de serviços de transporte móvel avançado de remoção (UTI Móvel). Infor-
mações poderão ser obtidas das 8h00min às 16h30min, no endereço acima menciona-
do 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, 01 de abril de 2020
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO
 

DECRETO Nº 4.186 DE 26 DE MARÇO DE 2020
“Designa servidor para a função de GMC

Subinspetor e dá outras providências”

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

   CONSIDERANDO, o disposto na lei Complementar nº 43, de 05 de novembro de 
2015, DECRETA: 

 Art. 1º Designa o servidor ANDERSON FRANCISCO DE PAULA, portador da Cé-
dula de Identidade RG. 16.135.424, matrícula 3428, para a função de GMC Subins-
petor, o qual terá acrescido do padrão de sua classe 10%, para exercer as atividades 
abaixo descritas: 
I – ter a iniciativa necessária ao exercício do comando e usá-la sob a sua inteira res-
ponsabilidade;
II– esforçar-se para que seus subordinados façam do cumprimento do dever um ver-
dadeiro modo de viver e exigir que pautem sua conduta quer dentro, quer fora da 
instituição, pelas normas da mais severa moral;
III -imprimir a todos os seus atos, como exemplo, a máxima correção, pontualidade 
e justiça;
IV – conhecer bem como seus comandados;
V – providenciar, dentro de suas atribuições, para que a instituição esteja sempre em 
condições de ser prontamente empregada;
VI – atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feiras em 
termos apropriados, desde que sejam a sua competência;
VII – realizar as movimentações da GCMs, objetivando a melhor conveniência do 
serviço no turno;
VIII – zelar pela conduta pessoal e profissional de todos os seus subordinados;
IX – organizar os relatórios de praxe de acordo com cada função;
X –  zelar pelo cumprimento das metas e disposições das normas emanadas pelo Co-
mando da corporação e da administração pública municipal;
XI – assessorar o Inspetor e substituí-lo em eventuais faltas, férias ou afastamentos
XII -desempenhar todas as atribuições correlatas a todos demais guardas civis muni-
cipais. 

Art. 2º  A gratificação concedida pelo artigo anterior não integrará os salários do servi-
dor para qualquer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram 
a sua concessão.

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, produzindo seus efeitos 
a partir de 24 de março de 2020. 

Nova odessa, 26 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.185, DE 26 DE MARÇO DE 2020
“Designa servidor para a função de GCM Inspetor,

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 Municipal, 
através do art. 78, Inciso I,

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Complementar n.º 43, de 05 de novembro de 
2015,

DECRETA:

Art. 1º) Designa o servidor EDISON FORTI, portador da Cédula de Identidade RG º 
30.891.812-5, para a função de GMC Inspetor, o qual terá acrescido do padrão de sua 
classe 20%, para exercer as atividades abaixo descritas:

I - ter a iniciativa necessária ao exercício do comando e usá-la sob sua inteira respon-
sabilidade;
II - esforçar-se para que seus subordinados façam do cumprimento do dever um ver-
dadeiro modo de viver e exigir que pautem sua conduta quer dentro, quer fora da 
instituição, pelas normas da mais severa moral;
III - imprimir a todos os seus atos, como exemplo, a máxima correção, pontualidade 
e justiça; 
IV - conhecer bem seus comandados; 
V - providenciar, dentro de suas atribuições, para que a instituição esteja sempre em 
condições de ser prontamente empregada; 
VI - atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas em 
termos apropriados, desde que sejam de sua competência; 
VII - realizar as movimentações de GCMs, objetivando a melhor conveniência do 
serviço no turno; 
VIII - zelar pela conduta pessoal e profissional de todos os seus subordinados; 
IX - organizar os relatórios de praxe de acordo com cada função; 
X - zelar pelo cumprimento das metas e disposições das normas emanadas pelo Co-
mando da corporação e da administração pública municipal; 
XI - desempenhar todas as atribuições correlatas a todos demais guardas civis muni-
cipais.
         
Art. 2º) A gratificação concedida pelo artigo anterior não integrará os salários do ser-
vidor para qualquer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram 
a sua concessão.

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, produzindo seus efei-
tos a partir de 24 de março de 2020. . 

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

Nova odessa, 26 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.184 DE 26 DE MARÇO DE 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, 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;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal n.º 43, de 05 de novembro de 2015;

DECRETA:

Art. 1.º Designa o servidor BENVINDO OSMAR, portador da cédula de identidade 
RG. nº 16.800.497, para a função de GCM Comandante, o qual será acrescido do 
padrão de sua classe 50%, para exercer as atividades abaixo descritas: 

I- manter um relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos de 
atendimento a população especialmente os de Segurança Pública;
II - ter a iniciativa necessária ao exercício do Comando e usá-la sob sua inteira res-
ponsabilidade;
III - esforçar-se para que seus subordinados façam do cumprimento do dever um ver-
dadeiro modo de viver e exigir que pautem sua conduta quer dentro, quer fora da 
instituição, pelas normas da mais severa moral;
IV - imprimir a todos os seus atos, como exemplo, a máxima correção, pontualidade 
a justiça;
V - cuidar para que os inspetores sob seu Comando sirvam, em tudo e por tudo, de 
exemplo para seus subordinados;
VI - conhecer bem seus comandados;
VII - providenciar, dentro de suas atribuições, para que a instituição esteja sempre em 
condições de ser prontamente empregada;
VIII - atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas em 
termos apropriados a desde que sejam de sua competência;
IX - zelar pela conduta pessoal e profissional de todos os seus subordinados;
X - organizar os relatórios de praxe de acordo com cada função;
XI - zelar pelo cumprimento das metas e disposições das normas emanadas pelo Co-
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mando da corporação e da administração pública municipal;
XII - exercer o controle operacional de todas as funções da corporação, acompanhan-
do o desenrolar do atendimento das ocorrências críticas, comparecendo pessoalmente 
se necessário, no local do atendimento ou junto a Autoridade Policial;
XIII – zelar pela elaboração e cumprimento das escalas de serviço, de modo a que o 
serviço de seus subordinados tenham a maior efetividade e eficácia;
XIV - zelar para que façam bom uso de todos os veículos, materiais e equipamentos, 
providenciando ou encaminhando a necessidade de manutenção ou reparos quando 
necessário;
XV - encaminhar ao Diretor de Segurança Municipal, devidamente informados, todos 
os documentos que dependem da decisão deste;
XVI - levar ao conhecimento do Diretor de Segurança Municipal, verbalmente ou por 
escrito, depois de convenientemente apuradas, todas as ocorrências que não sejam de 
sua alçada;
XVII - dar conhecimento ao Diretor de Segurança Municipal de todas as ocorrências e 
fatos a respeito dos quais haja providenciado por iniciativa própria, quando relevantes 
e assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente na ausência ou impe-
dimento ocasional do Diretor de Segurança Municipal, dando-lhe conhecimento na 
primeira oportunidade;
XVIII - Substituir o Diretor de Segurança Municipal quando de seus afastamentos 
regulamentares e licenças;
XIX - desempenhar todas as atribuições correlatas a todos demais guardas civis mu-
nicipais;

Art. 2.º  A gratificação concedida pelo artigo anterior não integrará os salários do ser-
vidor para qualquer fim e será mantida enquanto persistirem os motivos que ensejaram 
a sua concessão. 

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário. 

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 24 de março de 2020. 

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

Nova odessa, 26 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.630, DE 26 DE MARÇO DE 2020
““Comissiona Chefe de Segurança Municipal”

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; 

RESOLVE:

Art. 1º Comissiona NILTON CESAR ALVES, portador da Cédula de Identidade sob 
o nº 21.871.674-6 para o cargo de Chefe de Segurança Municipal, de provimento em 
comissão, P70-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Art. 2º Competirá ao servidor responsabilizar-se pela direção, planejamento e co-
ordenação de todos os serviços desenvolvidos no SEGAM; cumprir e fazer cumprir 
as determinações do Gabinete do Prefeito; presidir reuniões por convocação própria; 
manter relações de cooperação mútua com os demais órgãos públicos, especialmente 
com as Polícias Civil e Militar; gerir toda documentação de origem interna e externa, 
deliberando do que for de sua competência; propor medidas de interesse da Corpo-
ração.

Art. 3º Competirá ainda ao servidor responsabilizar-se pelo planejamento e coordena-
ção dos serviços relativos ao trânsito de veículos e pedestres; sinalização e segurança 
de vias públicas; planejar e coordenar, na condição de autoridade de trânsito, as ações 
para a aplicação das políticas de trânsito a nível local decorrentes da aplicação do 
Código de Trânsito Brasileiro; manter relações de cooperação mútua com os demais 
órgãos públicos; coordenar e se responsabilizar pelos serviços de transportes e sistema 
viário; supervisão dos veículos da frota municipal; administração e controle para a 
realização de serviços; propor medidas e ações que visem a conservação e manuten-
ção da frota municipal; e desempenhar outras atividades que lhe sejam designadas no 
âmbito de sua área de atuação.

Art. 4º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova o cumprimento do 
teor desta Portaria, bem como as devidas anotações no respectivo prontuário.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 24 de março de 2020. 

Art. 6º Revogam-se as disposições contrárias.
 

Nova odessa, 26 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.629, DE 26 DE MARÇO DE 2020
“Alteração de cargo de Chefe de Segurança Municipal para Assessor de 

Gabinete Superior”

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; 

RESOLVE:

Art. 1º - Altera cargo do servidor FRANCO JULIO FELIPPE, portador da Célula de 
Identidade RG Nº 32.306.523-5, para o cargo de ASSESSOR DE GABINETE SUPE-
RIOR, de provimento em Comissão, P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). 

Art. 2º - Competirá ao servidor criar projetos relativos às áreas de Educação para o 
Trânsito, incluindo identificação e sinalização de locais e vias públicas. Coordenar e 
acompanhar as tarefas a serem realizadas, bem como as necessárias à obtenção dos 
recursos disponíveis para sua viabilização. 

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário e produzindo seus efeitos a partir de 24 de março de 2020. 
. 

Nova odessa, 26 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.633 DE 01 DE ABRIL DE 2020
“Concede férias coletivas aos servidores lotados na

Secretaria de Educação”.
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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 que a Educação é considerada serviço público essencial;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Municipal nº 44, de 05 de no-
vembro de 2015, que dispõe acerca do Plano de Carreira e Remuneração para os inte-
grantes do Quadro do Magistério Público;

CONSIDERANDO o DECRETO Nº 4.175, DE 19 DE MARÇO DE 2020, no qual 
“Declara situação de emergência no Município em razão da pandemia do novo Corona 
vírus (COVID-19)”; 

CONSIDERANDO a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE MARÇO DE 2020, que 
“Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado e calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19), e dá outras providências” e, com destaque aos Art. 1º, Art. 3º no Inciso 
II, Art. 11º e Art. 12º da referida medida. 

RESOLVE:

Art.1.º Conceder férias coletivas aos servidores municipais lotados nas Creches, Es-
colas Municipais de Educação Infantil – EMEI’s, Escolas Municipais de Ensino Fun-
damental – EMEF’s, Usina Hidrossolúvel e Padaria Municipal, lotados em todos os 
empregos e funções, pelo período de 15 (quinze) dias contados a partir de 07 abril de 
2020 a 21 de abril de 2020.  

Art. 2.º Efetuar o pagamento de adicional de um terço de férias, proporcional aos 15 
(quinze) dias, na folha de abril e paga no 5º dia útil do mês de maio de 2020. 
 
Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que providencie as anotações 
necessárias nos prontuários e nas Carteiras de Trabalho dos servidores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01 de abril de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova odessa, 01 de abril de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

CONVITE
A Secretaria de Finanças e Planejamento convida à população para acompanhar a 
audiência pública visando a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 
para 2021. Em razão da pandemia de coronavírus e considerando decretos estadual e 
municipal, que proíbem a realização de eventos com aglomeração de pessoas, a audi-
ência será transmitida on-line na página da Prefeitura de Nova Odessa no Facebook 
(facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa). Qualquer cidadão poderá encaminhar suas 
dúvidas durante e posteriormente à transmissão, atendendo ao artigo 48 da LRF (Lei 
de Responsabilidade Fiscal).
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