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 DIRETORIA DE SUPRIMENTOS 
   

 EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato:56/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrati-
vo:8292/2021. Edital:02/TP/2021.Modalidade:Tomada de Preço. Contratada: Vênus 
Engenharia e Construtora Ltda - EPP . Assinatura:22/10/2021.Valor total: R$ 
239.393,04.Objeto:Obra - Infraestrutura Urbana - Execução de calçadas nos Bairros 
Jardim Maria Helena e Santa Rita - Nova Odessa/SP. 

 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 
 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 

 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 
   

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO 

Terceiro Termo de Aditamento(Prorrogação de Prazo) ao Contrato 080/2018. Proces-
so Administrativo: 8002/2018. Edital: 25/PP/2018. Modalidade: Pregão Presencial. 
Contratante: Município de Nova Odessa. Contratada: Trackamp Peças e Serviços 
Ltda ME . Assinatura: 25/10/2021. Vigência: 12 meses. Objeto:Contratação de em-
presa 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, fl uídos de freio e fi ltros, com 
fornecimento de peças, materiais e mão de obra e molejo, de acordo com as condições 
e especifi cações, descritas no termo de referência 

 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 
 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 

 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 
   

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO 

Terceiro Termo de Aditamento(Prorrogação de Prazo) ao Contrato 081/2018. Proces-
so Administrativo: 8002/2018. Edital: 25/PP/2018. Modalidade: Pregão Presencial. 
Contratante: Município de Nova Odessa. Contratada: Tarcy Venanco Seriaco ME . 
Assinatura: 25/10/2021. Vigência: 12 meses. Objeto:Contratação de empresa especia-
lizada 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, fl uídos de freio e fi ltros, com fornecimento 
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de peças, materiais e mão de obra e molejo, de acordo com as condições e especifi ca-
ções, descritas no termo de referência 

 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 
 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 

 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 
   

 AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 47/2021 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto o Pregão Pre-
sencial nº.47/PP/2021,oriundo do Processo Administrativo n° 11869/2021, que será re-
alizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada à Avenida 
João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a  sessão no 
dia 16/11/2021, às 9h00min , e tem por objeto o registro de preços para futura e eventu-
al aquisição de gêneros alimentícios - carnes, laticínios e seus derivados - destinados a 
atender as necessidades das unidades escolares de ensino infantil e fundamental do Mu-
nicípio de Nova Odessa, nos termos das especifi cações constantes do edital e anexos. 
O edital estará disponível para download no seguinte link de acesso:http://smarportal.
novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

 Nova odessa, 28 de outubro de 2021 
 EDIMARA UREL 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto Pregão Eletrôni-
co nº. 40/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlicitacoes.
com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA 
PACIENTE ATENDIDO POR MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 1000043-
67.2021.8.26.0394. O edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias,www.bbmnetlicitacoes.com.bre no site da prefeitura no seguinte link 
de acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 29/10/2021 às 14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/11/2021, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/11/2021, às 09h30min.

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto Pregão Ele-
trônico nº. 41/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlici-
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tacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto a PRESTAÇÃO 
DESERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL E MA-
TERNIDADE DE NOVA ODESSA. O edital estará disponível para download no site 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlicitacoes.com.bre no site da prefei-
tura no seguinte link de acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 29/10/2021 às 14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/11/2021, às 13h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/11/2021, às 14h30min.

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto Pregão Eletrô-
nico nº. 42/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlicita-
coes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA O HOS-
PITAL E MATERNIDADE MUNICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDA-
DES BÁSICAS DE SAÚDE. O edital estará disponível para download no site da 
Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlicitacoes.com.bre no site da prefeitura 
no seguinte link de acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 29/10/2021 às 14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/11/2021, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 17/11/2021, às 09h30min.

 Nova odessa, 28 de outubro de 2021 
 SHEILA CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES 

 Secretária Interina de Saúde 
   

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
   

 LEI Nº 3.465 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 
 Dispõe sobre a autorização do Município de Nova Odessa a integrar o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas 
- Norte - CISMETRO, aderindo ao seu Contrato de Consórcio / Estatuto 

Social. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER , Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
72, Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o executivo municipal autorizado a praticar os atos necessários a adesão 
do Município de Nova Odessa, para que passe a integrar o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO.
Art. 2º  Faz parte integrante da presente lei o Contrato de Consórcio / Estatuto Social 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte 
- CISMETRO, Anexo I, que passa a vincular o Município de Nova Odessa ao con-
sórcio fi rmado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas pelas verbas con-
signadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário, fi cando a 
política pública adotada inserida no PPA - Plano Plurianual do Município e na LDO 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021. 
Art. 4º  A presente autorização de adesão somente será revogada mediante prévia e 
especifi ca autorização legislativa.

Art. 5º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 LEI Nº 3.464 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 
 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras provi-

dências. 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER , Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
72, Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º  Inclui-se na Lei nº 3.135 de 14/11/2017 - Plano Plurianual, Lei nº 3.340 de 
05/06/2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei nº 3.365 de 16/12/2020 
- Lei Orçamentária Anual (LOA) a seguinte alteração no orçamento:
Art. 2º  Fica aberto na Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício 2021 e no Orçamento 
vigente, um Crédito Adicional Especial no valor de R$  293.490,43 (Duzentos e No-
venta e Três Mil, Quatrocentos e Noventa Reais, e Quarenta e Três Centavos), com as 
seguintes classifi cações orçamentárias:
02.00.00.00 Prefeitura Municipal
02.01.00.00 Gabinete do Prefeito e Dependências
02.01.12.00 Manutenção das Bibliotecas Municipais

13.392.0002.2.070 Enfrentamento à Covid19
3.3.60.45 Subvenções Econômicas
05.312.000 Fonte de Recurso da Despesa  R$ 112.699,29

02.00.00.00 Prefeitura Municipal
02.01.00.00 Gabinete do Prefeito e Dependências
02.01.12.00 Manutenção das Bibliotecas Municipais
13.392.0002.2.070 Enfrentamento à Covid19
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artíst., Científ., Desp. e Outras
05.312.000 Fonte de Recurso da Despesa R$ 180.791,14
Art. 3º  O crédito autorizado do segundo item, será coberto por Superávit Financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2020 do respectivo recurso vincu-
lados a União:
  a) Ministério da Cultura  R$ 293.490,43
TOTAL ................................................................... R$ 293.490,43 .

Art.4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.463 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 
 Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2022 a 2025. 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER , Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
72, Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:
Art.1º  Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumpri-
mento ao disposto no art.165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o 
período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de 
recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas 
despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III, IV, quadros de Deta-
lhamento do P.P.A - Programas Governamentais e o quadro de Natureza da Despesa 
- Consolidação Geral.
Art.2º  A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclu-
são de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de 
Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específi ca.
Art.3º  A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual 
poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, 
apropriando-se ao respectivo programa, as modifi cações consequentes.
Parágrafo Único -  De acordo com o disposto no caput deste artigo, fi ca o Poder Exe-
cutivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las 
com as alterações de valor ou com outras modifi cações efetivadas na lei orçamentária 
anual.
Art.4º  Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e res-
pectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modifi cações contribu-
am para a realização do objetivo do Programa.

Art.5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.462 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. AUTOR: 
VEREADOR WAGNER FAUSTO MORAIS 

 Institui no calendário ofi cial do Município a "Semana de Conscientização 
sobre o Uso Racional da Água. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER , Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:
Art. 1º.   Fica instituída, no calendário ofi cial do Município, a "Semana de Conscienti-
zação sobre o Uso Racional da Água".
Art. 2º.  A critério dos gestores, poderão ser realizadas as seguintes atividades:
  I - Promover a conscientização da comunidade sobre a importância do gerenciamento 
adequado dos recursos hídricos do Município;
  II - Estimular a adoção de práticas e medidas de proteção aos recursos hídricos;
  III - Promover palestras, debates, seminários, entre outros eventos e atividades visan-
do esclarecer a população sobre a importância do uso consciente da água. 
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Art. 3º.  O evento será realizado, anualmente, na semana que antecede o dia 22 de 
março, em alusão ao Dia Municipal da Água, instituído pela Lei n. 2.617, de 27 de 
junho de 2012.
Art. 4º.  As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 
comemorativos do evento.
Art. 5º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º.  Revogam-se as disposições em contrário.

 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.461 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. AUTOR: 
VEREADOR MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA 

SILVA 
 Institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Violência Política contra as 

Mulheres no calendário ofi cial do Município de Nova Odessa. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER , Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1º.  Fica instituído o 'Dia Municipal de Enfrentamento à Violência Política contra 
as Mulheres' no calendário ofi cial do Município, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 10 de março.

Art. 2º.  As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 
comemorativos do evento.

Art. 3º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.460 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. AUTOR: 
VEREADOR SÍLVIO NATAL 

 Dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo Municipal, através de seu 
Portal de Transparência, de forma anual, acerca das emendas parlamenta-

res recebidas no Município de Nova Odessa e dá outras providências. 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER , Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
72, Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º.  O Poder Executivo Municipal deverá publicar no seu Portal de Transparên-
cia no  site  ofi cial da Prefeitura, anualmente, a relação de emendas parlamentares de 
origem municipal, estadual ou federal, recebidas dentro do corrente ano de forma 
individualizada da seguinte forma:
  I - O dispositivo legal que originou o recurso;
  II - O valor nominal, em moeda corrente nacional, do recurso público aprovado pela 
norma;
  III - O objetivo ou destinação da verba pública prevista no instrumento normativo 
aprovado e o local, se determinado.
  § 1º. Caso o prazo de execução se entenda por mais de um exercício, a emenda 
parlamentar aprovada deverá constar nas relações dos exercícios subsequentes até a 
conclusão dos trabalhos a que se destina, observada a periodicidade da presente lei.
  § 2º. Assegurada a publicidade e a transparência, as informações estabelecidas na 
forma do art. 1º deverão ser prestadas de forma clara, objetiva e em linguagem de 
fácil compreensão e seu acesso deve ser simples, de modo a facilitar a pesquisa de 
conteúdo.
Art. 2º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.

 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 554, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 
 "Institui Comissão Processante e dá outras providências." 

CLAÚDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito Municipal de Nova Odessa, no uso de suas 

atribuições legais conforme autorização contida no artigo 78, inciso II, letra c, da Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO  que a apuração de infrações, responsabilidades e aplicação de pe-
nalidades aos servidores públicos do Município de Nova Odessa dar-se-á por meio de 
Sindicâncias e Processos Administrativos, nos termos das Leis Municipais nºs 2.913, 
de 24 de novembro de 2014 e 2.944, de 14 de abril de 2015 e da Constituição Federal;

CONSIDERANDO  a necessidade da Administração Pública em promover os pro-
cedimentos de investigação e fi scalização das condutas irregulares dos servidores 
públicos;

CONSIDERANDO  os fatos constantes no processo administrativo nº 4592/2021 
datado de 13 de Maio de 2021, indicando possível irregularidade administrativa na 
conduta de servidor público municipal;

RESOLVE: 

Art. 1º  Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCI-
PLINAR de natureza sumária de acordo com o Art. 25 e ss. da Lei Municipal nº 
2.913/2014, para apurar a responsabilidade do servidor P.J.V matrícula 3.307, pelo 
suposto cometimento de infração administrativa capitulada no inciso XXIV do Art. 
4º da Lei Municipal nº 2.913/2014, consoante noticiado nos autos do procedimento 
administrativo supra mencionado;

Art. 2º  Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão será compos-
ta pelos seguintes servidores:  TITULARES:  Presidente: GRACIELE DEMARCHI 
PONTES, Matrícula 4736, Procuradora Jurídica e GIULIANA BARBOSA SANTOS 
FORTUNATO, Matrícula 2393, Escriturária.
SUPLENTES:  Presidente: VANESSA PALMYRA GURZONE, Matrícula 4737, Pro-
curadora Jurídica e MÔNICA MIOTI DA SILVA, Matrícula 3171, Agente Fiscal de 
Rendas.

Parágrafo único . Os membros da Comissão exercerão suas funções sem prejuízo 
das demais atividades de suas funções, observada em qualquer caso a carga horária e 
vencimentos dos respectivos cargos públicos.

Art. 3º  Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documen-
tação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimen-
tos e demais provas que entender pertinentes. 

Art. 4º  A Comissão ora constituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, oferecendo relató-
rio à Autoridade Superior, podendo ser prorrogada nos termos da Lei Municipal nº 
2.913/2014.

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando integral-
mente a Portaria nº 520 de 05 de Outubro de 2021, publicada no Diário Ofi cial de 20 
de Outubro de 2021.

 Nova odessa, 26 de outubro de 2021 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº  542 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 
 "Institui Comissão Sindicante e dá outras providências." 

CLAÚDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito Municipal de Nova Odessa, no uso de suas 
atribuições legais conforme autorização contida no artigo 78, inciso II, letra c, da Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO  a necessidade desta administração municipal em realizar todos 
os seus procedimentos administrativos sob a égide dos princípios constitucionais ati-
nentes à Administração Pública, principalmente os insculpidos no Artigo 37 da Carta 
Magna;

CONSIDERANDO  o dever desta administração em averiguar os procedimentos ad-
ministrativos encetados por seus servidores públicos e promover em caso de compro-
vada irregularidade, correções, orientações e outras medidas administrativas previstas 
em lei;

CONSIDERANDO  os atos administrativos constantes no processo administrativo 
nº12641/2021.

RESOLVE: 
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Art. 1º  Determinar a instauração de Sindicância Administrativa para apurar os proce-
dimentos administrativos constantes no processo administrativo acima referido.

Art. 2º  Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão será composta 
pelos seguintes servidores: Presidente: ROBSON FONTES PAULO, Secretário Mu-
nicipal Adjunto de Assuntos Jurídicos, EDNA MARIA MAGRI AZENHA, Chefe de 
Seção da Contabilidade e MILEID APARECIDA DE CAMARGO, Escriturária. 

Parágrafo único . Os membros da Comissão exercerão suas funções sem prejuízo 
das demais atividades de suas funções, observada em qualquer caso a carga horária e 
vencimentos dos respectivos cargos públicos.

Art. 3º  Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documen-
tação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimen-
tos e demais provas que entender pertinentes. 

Art. 4º  A Comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data 
da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, oferecendo relatório 
à Autoridade Superior, podendo ser prorrogada. 

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Nova odessa, 18 de outubro de 2021 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº  546, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 
 "Institui Comissão Sindicante e dá outras providências." 

CLAÚDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito Municipal de Nova Odessa, no uso de suas 
atribuições legais conforme autorização contida no artigo 78, inciso II, letra c, da Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO  que a apuração de infrações, responsabilidades e aplicação de pe-
nalidades aos servidores públicos do Município de Nova Odessa dar-se-á por meio de 
Sindicâncias e Processos Administrativos, nos termos das Leis Municipais nºs 2.913, 
de 24 de novembro de 2014 e 2.944, de 14 de abril de 2015 e da Constituição Federal;

CONSIDERANDO  a necessidade da Administração Pública em promover os pro-
cedimentos de investigação e fi scalização das condutas irregulares dos servidores 
públicos;

CONSIDERANDO  os fatos constantes no processo administrativo nº 5380/2021, 
datado de 02 de junho de 2021, indicando dispêndios ao erário público municipal.

RESOLVE: 

Art. 1º  Determinar a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA para apurar 
os fatos e identifi car a sua autoria.

Art. 2º  Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão será compos-
ta pelos seguintes servidores:  TITULARES:  Presidente: GRACIELE DEMARCHI 
PONTES, Matrícula 4736, Procuradora Jurídica; EDNA MARIA MAGRI AZENHA, 
Matrícula 21382, Chefe de Seção da Contabilidade e MÔNICA MIOTI DA SILVA, 
Matrícula 3171, Agente Fiscal de Rendas;
SUPLENTES:  Presidente: VANESSA PALMYRA GURZONE, Matrícula 4737, Pro-
curadora Jurídica; GIULIANA BARBOSA SANTOS FORTUNATO, Matrícula 2393, 
Escriturária e FRANCISCO DE ARAÚJO, Matrícula 5148, Contador.

Parágrafo único . Os membros da Comissão exercerão suas funções sem prejuízo 
das demais atividades de suas funções, observada em qualquer caso a carga horária e 
vencimentos dos respectivos cargos públicos.

Art. 3º  Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documen-
tação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimen-
tos e demais provas que entender pertinentes. 

Art. 4º  A Comissão ora constituída terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir 
da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, oferecendo 
relatório à Autoridade Superior, podendo ser prorrogada nos termos da Lei Municipal 
nº 2.913/2014.

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Nova odessa, 28 de outubro de 2021 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 DECRETO NO 4477, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 
 "Dispõe sobre a declaração dos servidores ocupantes de empregos públi-

cos para fi ns da Emenda Constitucional nº 103/2019 e dá outras providên-
cias" 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO,  a necessidade do Poder Público dar o fi el cumprimento ao dis-
posto no art. 37, §14, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 
nº 103/2019; 
CONSIDERANDO,  que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos in-
viabiliza permanência no emprego, após a entrada em vigor da citada emenda cons-
titucional;
CONSIDERANDO,  que o rompimento do contrato de trabalho na hipótese prevista 
no art. 37, §14, da Constituição Federal, é um dever constitucionalmente imposto à 
Administração Pública;
CONSIDERANDO,  por fi m, o contido no expediente administrativo PMNO 
4331/2020.
D E C R E T A:

Art. 1º  Fica o servidor público municipal, ocupante de emprego público e acima de 51 
anos de idade, no período de 03 de novembro a 30 de novembro de 2021, responsável 
por declarar a não aposentadoria junto ao INSS para fi ns da Emenda Constitucional nº 
103/2019, constante do Anexo Único integrante deste Decreto.
Parágrafo único.  A entrega da referida declaração deverá ser feita junto as respectivas 
pastas da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação e, para os demais servidores, a 
entrega será feita junto à Diretoria de Recursos Humanos situada no Paço Municipal.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Nova odessa, 27 de outubro de 2021 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
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