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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.785 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020.
"Revoga o art. 2º da Portaria de 9.783 de 08 de outubro de 2020".

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. 1º Fica integralmente revogado o art. 2º da Portaria de nº 9.783 de 08 de outubro 
de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Nova odessa, 15 de outubro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.350, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020
“Dispõe sobre a abertura de Crédito

Adicional Especial 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. Inclui-se na Lei nº 3.135 de 14/11/2017 – Plano Plurianual, Lei nº 3.278 de 
15/07/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei nº 3.304 de 21/12/2019 
– Lei Orçamentária Anual (LOA) a Natureza de Despesa seguinte:

Art. 2º Fica aberto na Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício 2020 e no Orçamento 
vigente, um crédito adicional especial no valor de R$ 600.663,04 (Seiscentos Mil, 
Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Quatro Centavos), com a seguinte classificação 
orçamentária.

02.00.00.00   Prefeitura Municipal
02.06.00.00   Secretaria Municipal de Educação
02.06.01.00   Manutenção do Ensino Infantil
12.365.0007.1.016   Const./Ampl. e Reforma de Escolas de Ensino Infantil

4.4.90.51    Obras e Instalações
02.210.0000   Fonte de Recurso da Despesa R$ 48.523,44
02.00.00.00   Prefeitura Municipal
02.03.00.00   Secretaria da Administração
02.03.01.00   Manutenção dos Próprios Púbicos
04.122.0002.2.018   Manutenção dos Próprios Públicos
3.3.90.93    Indenizações e Restituições
05.100.000   Fonte de Recurso da Despesa       R$ 250.191,39
02.00.00.00   Prefeitura Municipal
02.03.00.00   Secretaria da Administração
02.03.01.00   Manutenção dos Próprios Púbicos
04.122.0002.2.018   Manutenção dos Próprios Públicos
3.3.90.93    Indenizações e Restituições
02.100.000   Fonte de Recurso da Despesa       R$ 201.948,21
02.00.00.00   Prefeitura Municipal
02.07.00.00   Secretaria Municipal de Saúde
02.07.01.00   Manutenção da Secretaria de Saúde
10.302.0008.1.024   Aquisição de Material Permanente
4.4.90.52    Equipamentos e Material Permanente
02.300.000   Fonte de Recurso da Despesa       R$ 100.000,00

Art. 3º O crédito autorizado do primeiro item, será coberto por Superávit Financeiro 
de Exercício(s) Anterior(es) dos respectivos recursos vinculados a União:

a) Ministério das Cidades    R$ 4.084,47
b) Ministério da Educação (FNDE) -   R$ 187.119,34
c) Ministério da Cultura -    R$ 32.040,22
d) Ministério do Esporte                             R$ 26.947,36
TOTAL................................................................R$ 250.191,39

Art. 4º O crédito autorizado será coberto por Excesso de Arrecadação proveniente do 
Governo do Estado de São Paulo:

a) Secretaria da Educação do Estado   R$ 250.471,65
b) Secretaria de Saúde do Estado   R$ 100.000,00
TOTAL................................................................ R$ 350.471,65

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Nova odessa, 15 de outubro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

DECRETO Nº 4.304, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

“Dispõe sobre a manutenção da quarentena no município de Nova Odessa 
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para a prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus 
(Covid-19), promove a retomada gradativa, consciente e segura da ativi-

dade econômica, conforme as especificações da FASE VERDE estabelecida 
no Plano São Paulo do Governo Estadual, 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 e;

CONSIDERANDO a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que “Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).”;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs 
sobre “medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de im-
portância internacional”;

CONSIDERANDO a Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saú-
de, que estabelece “as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).”;

CONSIDERANDO que o Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março de 2020, regu-
lamenta a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para “definir os serviços públicos 
e as atividades essenciais”;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de 2020, ado-
tou “a medida de quarentena para enfrentamento da crise, nos termos do inciso II do 
art. 2º da Lei Federal n. 13.979, de 2020”;

CONSIDERANDO que, na data de 09 de outubro de 2020, através do Decreto Es-
tadual n. 65.237, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo por 
meio do Plano São Paulo a região metropolitana de Campinas foi elevada a quarta 
fase -  Verde; 

CONSIDERANDO o dedicado trabalho realizado por toda a equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde, onde houve a implementação de diversos protocolos visando o 
pleno atendimento e bem estar da população;

CONSIDERANDO ainda o princípio da simetria das normas, o qual visa adequar as 
normas municipais às normas estaduais,

DECRETA:

Art. 1º. Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto nº 4.280, de 27 
de julho de 2020, ratifica o Decreto Estadual nº 65.237, de 09 de outubro de 2020.

Art. 2º. Durante a fase 4 (quatro), denominada verde, do Plano São Paulo, a que se 
refere o anexo II do Decreto Estadual nº 65.141, de 19 de agosto de 2020, estão auto-
rizados a funcionar, além das permitidas anteriormente, as atividades com ênfase no 
atendimento individual ou de pequeno agrupamento, assim regulamentadas:

I - comércios e serviços, inclusive galerias e estabelecimentos congêneres;
II – bares, restaurantes e similares, com atendimento presencial e consumo no local, 
exclusivamente para atendimento sentado, com horário de funcionamento entre as 
06h00min e 22h00min e a permanência no estabelecimento deve ser no máximo até 
às 23h00min, devendo disponibilizar aos clientes luvas descartáveis para utilizarem 
o sistema self service.
III– salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e congêneres;
IV – academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica;
V – quadras, piscinas e outros espaços internos nos condomínios residenciais.
§ 1º As atividades previstas neste artigo poderão ser exercidas com 60% (sessenta 
por cento) da capacidade de atendimento e com a adoção dos protocolos sanitários 
necessários ao respectivo setor. 
§ 2º Fica recomendada a não participação de maiores de 60 (sessenta) anos e pessoas 
com comorbidades, de acordo com critério médico. 
§ 3º Fica vedada a aglomeração e fluxo intenso de pessoas, cabendo aos estabele-
cimentos adotar as medidas de distanciamento necessárias, delimitando a distância 
mínima de 1,5 metros.
§ 4º Adotar os protocolos gerais e específicos para cada setor e controlar o acesso e 
o número de pessoas observando a lotação máxima, disponibilizando dispenser ou 
totem com álcool em gel 70%.
§ 5º Permanecem vedadas as atividades que geram aglomerações, tais como festas, 
torcidas em campo de futebol, quadras esportivas e shows, com exceção das permiti-
das em Decreto 4.295/20 que trata especificamente de eventos.
§ 6º Os estabelecimentos deverão fixar em local visível o cartaz oficial do uso obri-
gatório de máscaras, bem como fixar cartazes com orientações sobre os cuidados na 
prevenção do Covid-19.

Art. 3º. Os eventos, celebrações religiosas, convenções e atividades culturais, só terão 
sua ocupação máxima limitada a 60% (sessenta por cento), bem como a possibilidade 
de que ocorra atividades em pé, após 28 (vinte e oito) dias consecutivos na fase verde, 
respeitando as normas estabelecidas neste decreto e os protocolos sanitários.

Art. 4º. O descumprimento das regras gerais e/ou específicas determinadas neste de-
creto ensejará a sanções cabíveis.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos à 10 de outubro de 2020.

Nova odessa, 13 de outubro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.784 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020
“Exonera Chefe de Gabinete”

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 Exonerar ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO, portador do RG sob o nº 
25.800.535-X, do cargo de Chefe de Gabinete.

Art. 2º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Nova odessa, 15 de outubro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE CONTRATO
Primeiro Termo de Aditamento: Reajuste de Preço. Contrato: 050/2019.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 7472/2018. Edital: 
40/PE/2018. Contratada:Cor Line Sistema de Serviços Ltda. "Fica realinhado o con-
trato nº 050/2019 celebrado entre o Município de Nova Odessa e a empresa Cor Line 
Sistema de Serviços Ltda, passando o valor total contratual mensal de R$ 89.972,18 
para R$ 94.438,06. Assinatura: 09/10/2020. Objeto:Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares, visando 
à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de 
mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, a serem executa-
dos nas unidades escolares e sede da Secretaria Municipal de Educação, vinculados 
a Secretara Municipal de Educação do Município de Nova Odessa/SP. Modalidade: 
Pregão Eletrônico.

Nova odessa, 09 de outubro de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

PRIMEIRO ADENDO AO CONTRATO 089/2020
Contrato: 089/2020.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 11330/2019. Edi-
tal: 01/2019. "O preço certo e ajustado dos serviços é de R$ 120,00 por hora traba-
lhada (Cirurgião Geral), R$ 100,00 por hora trabalhada (Clínico Geral - Socorrista) 
e R$ 120,00 por hora trabalhada (Ginecologista - Obstetra). Assinatura: 02/10/2020. 
Objeto: Seleção para contratação de médicos - pessoa jurídica para prestação de servi-
ços na modalidade de clinica geral para Unidade Respiratória no município de Nova 
Odessa. Modalidade: Credenciamento.

Nova odessa, 02 de outubro de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

INTIMAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Em cumprimento ao r. despacho de fls. 71/72 dos autos do processo administrativo 
de nº 1398/2019 e nos termos do que dispõe o art. 26, § 4º da Lei de nº 1768, de 22 
de agosto de 2000, expede-se intimação, via Diário Oficial, à empresa INOVAÇÕES 
RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 05.914.294/0001-80, a respeito do 
lançamento das penalidades administrativas de advertência e multa punitiva, com 
lançamento da respectiva guia 1116734, no valor de R$173,00, com vencimento em 
07/11/2020. Fica ainda intimada que o não cumprimento no prazo estabelecido, im-
portará no ingresso do débito em dívida ativa, prosseguindo-se para a execução fiscal, 
conforme determinação legal.

Nova odessa, 15 de outubro de 2020
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

DIRETORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
 

PROCON

"Referentes a Reclamacoes finalizadas e abaixo publicadas. Fica conce-
dido, a todos os interessados, a partir da data desta publicacao, o prazo 
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de 15 dias para oferecimento de recurso,  nos termos do art  44 da lei 10 
177/98. Obs: O recurso devera ser entregue na Rua Rio Branco, 699, Cen-

tro, Cep. 13385.052, Nova Odessa/SP.

  FA - Fornecedor - CNPJ - Consumidor - Resultado

35-112.001.20-0000018 - Kbv Odontologia Ltda - Epp - 6053308000262 - Maria 
Conceição da Silva - Fundamentada Atendida

35-112.001.20-0000074 - Whirlpool S/a - 59105999000186 - Luzinete Ferreira da 

Silva Della Porta - Fundamentada Atendida

35-112.001.20-0000107 - Pr4 Desing Ltda - 21998886000184 - Stella da Silva Sanda-
lo - Fundamentada Atendida

35-112.001.20-0000132 - Banco Santander (brasil) S/a - 90400888000142 - Andrea 
Nunes Ferreira - Fundamentada Atendida

Total de registros: 4

Nova odessa, 15 de outubro de 2020


