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 DIRETORIA DE SUPRIMENTOS 
   

 EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 69/2022 .  CONTRATANTE : Município de Nova Odessa.  Proces-
so Administrativo : 6603/2022  Modalidade  - Inexigibilidade de Licitação 142/2022, 
CONTRATADA : Leonardo de Perwin e Fraiman  Assinatura : 04/07/2022.  VALOR
R$ 58.840,00 -  Objeto :Contratação de empresa especializada para realizar palestras de 
formação aos professores da rede pública do município.  

 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 
 Secretário de Educação 

   

 ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS 
ENVELOPES N° 02 

 Proposta de Preços da Tomada de Preços n.º 05/2022, em 08 de julho de 
2022. 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (08/07/2022), às 14 horas 
reunidos os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados através 
doDecreton.º 4514 de 18 de janeiro de 2022, sendo que nenhuma das licitantes parti-
cipantes compareceram presencialmente nesta sessão pública. Após transcorrido a fase 
de habilitação, sem apresentação de Recurso Administrativo pelas licitantes inabilitadas 
no certame, a Comissão Permanente de Licitação deu início então à abertura dos Enve-
lopes n° 02 - Proposta de Preços, apenas das licitantes habilitadas, na seguinte ordem 
deCLASSIFICAÇÃO: 1ª Venus Engenharia e Construtora Ltda - Epp, com proposta 
no valor global deR$ 249.643,03(duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e 
três reais e três centavos),sendo a proposta comercial mais vantajosa à Administração; 2ª 
Mazetto Construções - Ltda, no valor global deR$ 271.182,59(duzentos e setenta e um, 
cento e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) e; 3ª Conspek Construtora e 
Consultoria Eireli, no valor global deR$ 292.805,23(duzentos e noventa e dois mil, 
oitocentos e cinco reais e vinte e três centavos). Ato contínuo, como não houve apresen-
tação de "Termos de Desistência Recursal",fi ca desde já concedido o prazo recursal de 
05 (cinco) dias úteis, previsto no artigo 109, I, "a", da Lei Federal n° 8.666/1993, para 
que as licitantes possam eventualmente interporem recursos administrativos em face da 
fase de classifi cação das propostas. Acaso transcorrido referido prazo sem apresentação 
de recurso, os autos seguirão à autoridade superior competente para eventual homolo-
gação do certame e adjudicação do objeto. Publique-se na Imprensa Ofi cial.Nada mais a 
constar, encerramos a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão. 

 Nova Odessa, 08 de julho de 2022 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

   

 AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 28/2022 

O Município de Nova Odessa, por seu Secretário de Administração, no uso da delegação 
autorizada pelo Decreto Municipal n° 4.487/2021, torna público a  SUSPENSÃO da 
data de abertura da licitação Pregão Presencial n° 28/2022 , cujo objeto consiste na 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade entre 
a rede da Prefeitura Municipal de Nova Odessa ao backbone da internet brasileira e 
internacional com IP fi xo dedicado e público por meio de infraestrutura exclusivamente 
de fi bra óptica, agendada para ocorrer no próximo dia 11/07/2022 .A suspensão se faz 
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necessária em virtude do acolhimento de Impugnação Administrativa interposta por 
potencial licitante. Ato contínuo, a nova data de abertura da 2ª Versão do Edital, com 
tais correções supra, serão publicadas na imprensa ofi cial. 

 Nova Odessa, 08 de julho de 2022 
 VILSON RIBEIRO DO AMARAL 

 Secretário de Administração 
   

 AVISO DE REABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a REABERTURA do edital de 
Pregão Eletrônico nº. 19/PE/2022, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.
bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto a  CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES CARDIOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES .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://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 09/07/2022 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/07/2022, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 25/07/2022, às 09h30min.
 Nova Odessa, 07 de julho de 2022 

 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 
 SECRETÁRIO DE SAÚDE 

   

 AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL 34/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital de licita-
ção Pregão Presencial n° 34/2022, oriundo do Processo Administrativo n° 5090/2022, 
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 22 de julho de 2022, às 09h00  e tem por objeto a  CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
IMAGEM, SENDO RADIOLOGIA E ULTRASSOM HOSPITALARES PARA 
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE .O edi-
tal estará disponível para download no site da prefeitura no seguinte link de acesso: 
http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

 Nova Odessa, 07 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços n°. 150/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 3128/2022. Edital. 10/PE/2022. Detentora:  J. M. Suprimentos 
LTDA.  Assinatura: 21/06/2022. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais de escritório para o Hospital e Maternidade Municipal, Se-
cretaria de Saúde e Unidade Básicas de Saúde. Preço e marca registrado conforme 
tabela abaixo: 
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Ite
m

Material Quant.
Unid

.
Marca

Valor
unitário

Valor total

1
1.02.04.0479-2 - PILHA ALCALINA 
MÉDIA “C”

1.200 PC OUROLUX R$ 6,3500 R$ 7.620,00

15

1.07.01.0049-5 - CLIPS PARA PAPEL 
nº 20 - EMBALAGEM COM 500GRS 
Clipe de Aço paralelo niquelado nº 20 -
Item BEC - Especificação técnica -  
Clipe de papelaria de aço formato 
paralelo niquelado NR 20

240 CX FIX PAPER R$ 14,2000 R$ 3.408,00

20
1.07.01.0068-1 - FURADOR DE 
PAPEL GRANDE PARA 
APROXIMADAMENTE 45 FOLHAS

30 UN
MASTERPRIN

T
R$ 85,0000 R$ 2.550,00

21

1.07.01.0069-0 - Perfurador para papel
estrutura metálica- capac. 30fls, 2 
Vazadores - Item BEC  - Especificação
técnica - Perfurador em estrutura 
metálica com capacidade de 30 folhas 
de 75gm2, com 2 vazadores

40 PC LYKE R$ 43,0000 R$ 1.720,00

27

1.07.01.0192-0 - PASTA POLIONDA 
COM ELÁSTICO - Pasta corrugada 
polip. aba elas. 315x226x55 mm cinza 
- Item BEC - Especificação técnica - 
Pasta corrugada de polipropileno com 
aba e elástico medindo 315x226mm, 
lombada de 55mm, na cor cinza

200 UN ALAPLAST R$ 5,8000 R$ 1.160,00

28
1.07.01.0321-4 - PASTA POLIONDA 
DE 35 CM - Pasta corrugada polipaba 
elas. 335x250x35mm

200 UN ALAPLAST R$ 4,9000 R$ 980,00

34
1.07.01.0440-7 - PASTA POLIONDA 
DE 2CM

200 UN ALAPLAST R$ 4,3200 R$ 864,00

 Nova Odessa, 21 de junho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços n°. 151/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odes-
sa. Processo: 3128/2022. Edital. 10/PE/2022. Detentora:  Ricardo Gonçalves Itapira 
- M.E.  Assinatura: 21/06/2022. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de materiais de escritório para o Hospital e Maternidade Municipal, Secretaria de 
Saúde e Unidade Básicas de Saúde. Preço e marca registrado conforme tabela abaixo: 

Item Material Quant. Unid. Marca Valor unitário Valor total

2

1.02.04.0480-6 - Pilha Tipo Alcalina 15V Tamanho 
pequena AA - Item BEC - Especificação técnica -  
Pilha tipo alcalina, com 10 anos de garantia de 
armazenamento, com indicador de carga, testada 
contra vazamentos, na voltagem de 15, no tamanho 
pequena AA, diâmetro 145mm, comprimento 495mm, 
Resolução do Conama 401 04112008 Norma ABNT 
1117590

10.000 UN ELGIN R$ 2,0600 R$ 20.600,00

4 1.02.04.0713-9 - BATERIA ALCALINA 23A DE 12 V 30 UN FLEX 3,1000 R$ 93,00

6 1.02.04.1591-3 - BATERIA ALCALINA 9V 50 UN ELGIN R$ 11,7000 R$ 585,00

7

1.07.01.0007-0 - CANETA DESTACA TEXTO Amarela
- Caneta marca texto polip. Transparente, ver 
consumo, tinta pta. 3 a 5mm amarela - Item BEC -  
Especificação técnica - Caneta marca texto, corpo de 
polipropileno transparente que permita acompanhar o 
consumo de tinta, ponta 3 a 5mm, na cor amarela

1.000 PC GATTE R$ 1,3000 1.300,00

8

1.07.01.0010-0 - CANETA DESTACA TEXTO ROSA – 
Caneta marca texto plástico ponta de 3 a 5mm rosa - 
Item BEC - Especificação técnica – Caneta marca 
texto corpo de polipropileno opaco, ponta 3 a 5mm, 
na cor rosa

500 UN GATTE R$ 1,3000 R$ 650,00

9

1.07.01.0013-4 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - 
Caneta esferográfica hexagonal, corpo transparente 
08mm azul - Item BEC - Especificação técnica - 
Caneta esferográfica corpo em resina termoplástica, 
formato do corpo hexagonal, modelo descartável, 
corpo transparente, ponta em carbureto de tungstênio
com esfera de tungstênio, esfera perfeita, espessura 
de 08mm fina, rendimento mínimo de escrita de 1800 
metros, na cor azul, com tampa protetora removível, 
antiasfixiante, na cor do corpo, topo removível na cor 
da tinta, validade mínima de 12 meses a contar da 
entrega

5.000 PC BIC R$ 0,4800 R$ 2.400,00

10

1.07.01.0014-2 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 
– Caneta esferográfica hexagonal, corpo transparente
08mm preta - Item BEC - Especificação técnica -  
Caneta esferográfica corpo em resina termoplástica, 
formato do corpo hexagonal, modelo descartável, 
corpo transparente, ponta em carbureto de tungstênio
com esfera de tungstênio, esfera perfeita, espessura 
de 08mm fina, rendimento mínimo de escrita de 1800 
metros, na cor preta, com tampa protetora removível, 
antiasfixiante, na cor do corpo, protetora, removível, 
na cor da tinta, validade mínima de 12 meses a contar
da entrega

2.000 PC BIC R$ 0,4800 R$ 960,00

11

1.07.01.0016-9 - CANETA ESFEROGRÁFICA 
Vermelha  - Caneta esferográfica hexagonal, corpo 
transparente 08mm vermelha - Item BEC  - 
Especificação técnica - Caneta esferográfica corpo 
em resina termoplástica, formato do corpo hexagonal, 
modelo descartável, corpo transparente, ponta em 
carbureto de tungstênio, com esfera de tungstênio, 
esfera perfeita, espessura de 08mm fina, rendimento 
mínimo de escrita de 1800 metros, na cor vermelha, 
com tampa protetora removível, antiasfixiante, na cor 
do corpo, protetora, removível, na cor da tinta, 
validade mínima de 12 meses a contar da entrega

500 PC BIC R$ 0,4800 R$ 240,00

16
1.07.01.0052-5 - CLIPS PARA PAPEL Nº 60 - 
EMBALAGEM COM 500GRS

200 CX TOP R$ 12,7700 R$ 2.554,00

17
1.07.01.0053-3 - COLCHETE nº 6 - Colchete 
Latonado nº 6 - Item BEC - Especificação técnica - 
Colchete latonado, tamanho nº 6 - Caixa 72 unidades

10 CX BACCHI R$ 6,5500 R$ 65,50

18
1.07.01.0054-1 - COLCHETE nº 8 - Colchete latonado
nº 8 - Item BEC - Especificação técnica - Colchete 
latonado, tamanho nº 8 - Caixa 72 unidades

10 CX BACCHI R$ 10,3800 R$ 103,80

19 1.07.01.0061-4 - COLCHETE Nº 12 - Colchete 
latonado nº 12 - Item BEC - Especificação técnica -  
Colchete latonado - tamanho nº 12 - Caixa 72 
unidades

15 CX BACCHI R$ 17,2800 R$ 259,20

 Nova Odessa, 21 de junho de 2022 
   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços n°. 152/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 3128/2022. Edital. 10/PE/2022. Detentora:  Rodrigo Tonelotto.
Assinatura: 27/06/2022. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisi-
ções de materiais de escritório para o Hospital e Maternidade Municipal, Secretaria 
de Saúde e Unidade Básicas de Saúde. Preço e marca registrado conforme tabela 
abaixo: 

Ite
m

Material Quant.
Unid

.
Marca

Valor
unitário

Valor total

26

1.07.01.0182-3 - PASTA CATÁLOGO 
PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 
FUROS - Pasta catálogo plast. com 50 
env. 010 micras, 2 Extens. met. ofício 
preta -  Item BEC - Especificação técnica 
- Pasta catálogo cartão revestido de 
plástico, com 50 envelopes, espessura de
010 micras, 2 extensores de metal, no 
tamanho ofício, na cor preta

300 UN DAC R$ 16,9000 R$ 5.070,00

31

1.07.01.0334-6 - ETIQUETA PARA 
IMPRESSORA LASER 339 - CMX1016 
CM - FOLHA COM 14 ETIQUETAS - 
CAIXA C/ 350 UNIDADES

100 CX CLAMAR R$ 14,4500 R$ 1.445,00

35
1.07.03.0083-4 - BOBINA PARA SENHA 
COM 3 DIGITOS

2.000 UN VBN R$ 10,9700
R$

21.940,00

36 1.07.03.1892-0 - BOBINA PLÁSTICA 
PARA SELADORA FARMÁCIA - Bobina 
para dispensação de medicamentos em 
polietileno transparente medindo de 30 a 
36 cm de largura por 012 mm de 
espessura, refilada em uma das laterais, 
em bobinas com, no mínimo, 2800 a 3000
Kg de plástico, não ultrapassando 7Kg no
total com tubete

300 UN RIO PARDO R$ 110,0000 R$
33.000,00

40
1.07.05.0033-7 - PINCEL PARA QUADRO
BRANCO VERMELHO

80 PC JOCAR R$ 1,8500 R$ 148,00

43
1.60.15.0001-4 - CALCULADORA 12 
DÍGITOS

15 UN ALFACELL R$ 20,0000 R$ 300,00

 Nova Odessa, 27 de junho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços n°. 162/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 3129/2022. Edital. 10/PE/2022. Detentora:  CIRURGICA 
UNIÃO LTDA.  Assinatura: 07/07/2022. Objeto: Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Muni-
cipal. Preço e marca registrado conforme tabela abaixo:

 Nova Odessa, 07 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

Edital: 08/TP/2022.Processo: 5499/2022.Proponentes: 02. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em pavimentação asfáltica, para a pavimentação do trecho 
Rua João Thienne. Modalidade: Tomada de Preços. Empresa Classifi cadaBRB Cons-
trutora Eirelicom o valor total de R$ 351.263,93.

 Nova Odessa, 08 de julho de 2022 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

   

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de Registro de Preços n°. 153/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 3128/2022. Edital. 10/PE/2022. Detentora:  Cota.com Comércio e 
Serviços LTDA. - E.P.P.  Assinatura: 27/06/2022. Objeto: Registro de preços para fu-
turas e eventuais aquisições de materiais de escritório para o Hospital e Maternidade 
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Municipal, Secretaria de Saúde e Unidade Básicas de Saúde. Preço e marca registrado 
conforme tabela abaixo: 

Item Material Quant. Unid. Marca Valor unitário Valor total

3

1.02.04.0482-2 - PILHA ALCALINA PALITO AAA -  
Pilha tipo alcalina 15V tamanho palito AAA - Item  
BEC - Especificação Técnica - Pilha tipo alcalina, 
10 anos de garantia de armazenamento, com 
indicador de carga, testada contra vazamentos, na
voltagem de 15Volts no tamanho palito AAA, 
diâmetro 105mm, comprimento 445mm, resolução 
do Conama 401 04112008, Norma ABNT 1117590

12.000 PC ELGIN R$ 2,1300 R$ 25.560,00

5 1.02.04.1255-8 - BATERIA LITHIUM 3V CR 2032 200 UN ELGIN R$ 1,4000 R$ 280,00

12

1.07.01.0024-0 - Caneta Marca Tecido, corpo em 
polipropileno opaco, cor preta - Item BEC - 
Especificação técnica - Caneta marca tecido corpo
em polipropileno opaco, medindo de 3mm a 5mm 
na cor preta

48 UN ACRILEX R$ 5,7000 R$ 273,60

13
1.07.01.0025-8 - CANETA PARA TECIDO 
VERMELHA

12 UN ACRILEX R$ 5,7000 R$ 68,40

14

1.07.01.0028-2 - CANETA PERMANENTE 
Vermelha - Caneta permanente ponta 2mm cor 
vermelha para CD/DVD - Item BEC - 
Especificação técnica - Caneta permanente, corpo
em polipropileno, ponta de 20mm na cor vermelha,
para escrever em CD/DVD, Acondicionado Em 
Caixa

50 UN BRW R$ 2,3900 R$ 119,50

25

1.07.01.0178-5 - PASTA ARQUIVO 
REGISTRADOR AZ OFÍCIO LARGA - Registrador 
Az revest. pvc 350x280x70 mm lombo largo preta -
Item BEC  - Especificação técnica - Registrador Az
papelão, revestimento em PVC interno e externo 
na cor preta, com visor, lombada larga, tamanho 
ofício 350x280x70mm axlxlom, alavanca cromada 
com presilha, mecanismo especial de segurança 
rado e sulco e trava de fechamento na capa

300 PC FRAMA R$ 19,0000 R$ 5.700,00

29

1.07.01.0328-1 - Caneta permanente em 
polipropileno, ponta de 05mm preta - Item BEC - 
Especificação técnica - Caneta permanente corpo 
Em polipropileno, ponta de 05mm, na cor preta 
para escrita em CDs e DVDs, resistente à lLuz, 
água e umidade, secagem rápida, acondicionada 
em embalagem adequada

600 UN
FABER-

CASTELL
R$ 6,5700 R$ 3.942,00

39

1.07.05.0029-9 - PINCEL PARA QUADRO 
BRANCO COR AZUL - Pincel p/ quadro branco 
azul, ponta macia, escrita 23mm, recarregável - 
Item BEC - Especificação técnica - Pincel p/ 
quadro branco na cor azul com ponta macia, de 
poliéster 60mm espessura de escrita 23mm, do 
tipo recarregável, refil e ponta

100 UN BRW R$ 6,8000 R$ 680,00

 Nova Odessa, 27 de junho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços n°. 159/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 3129/2022. Edital. 10/PE/2022. Detentora:  C.M. Hospitalar S.A.
Assinatura: 30/06/2022. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal. Preço e marca 
registrado conforme tabela abaixo: 

 Nova Odessa, 30 de junho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Ata de Registro de Preços n°. 160/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 3129/2022. Edital. 10/PE/2022. Detentora:  FORCE MEDICAL 
DISTRIBUIDORA EIRELI.  Assinatura: 04/07/2022. Objeto: Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de materiais hospitalares para o Hospital e Mater-
nidade Municipal. Preço e marca registrado conforme tabela abaixo: 

Item Material Quant. Un.
Marca/ 

Fabricante
Nº de Registro

na ANVISA
Valor Unitário Valor Total

1

1.05.03.0340-4 - TOUCA 
DESCARTÁVEL PARA OS
CABELOS EM TNT - TOU-
CA HOSPITALAR MATE-
RIAL NÃO TECIDO 100% 
POLIPROPILENO; MODE-
LO COM ELÁSTICO EM 
TODA VOLTA COR: SEM 
COR; GRAMATURA MÍNI-
MA DE 30 GM2; TAMA-
NHO ÚNICO; TIPO: USO 
DESCARTÁVEL; CARAC-
TERÍSTICA ADICIONAL: 
HIPOALERGÊNICA
ATÓXICA INODORA UNIS-
SEX

60000 UN FOX 81644630006 R$ 0,1000 R$ 6000,00

6
1.12.02.0232-6 - DRENO
DE KERR N 16 50 UN TAYLOR 10229650027 R$ 18,3100 R$ 915,50

7
1.12.02.0233-4 - DRENO
DE KERR N 18

50 UN TAYLOR 10229650027 R$ 18,3100 R$ 915,50

8
1.12.02.0234-2 - DRENO
DE KERR N 20 50 UN TAYLOR 10229650027 R$ 18,0400 R$ 902,00

14
1.12.02.0294-6 - FAIXA DE
SMARCH 10 CM 36 RL TAYLOR 10229659021 R$ 23,7900 R$ 856,44

15
1.12.02.0295-4 - FAIXA DE 
SMARCH 12 CM

36 RL TAYLOR 10229659021 R$ 29,1900 R$ 1050,84

16
1.12.02.0296-2 - FAIXA DE
SMARCH 15 CM 36 RL TAYLOR 10229659021 R$ 37,2900 R$ 1342,44

19

1.12.02.0646-1 - TUBO DE
LÁTEX CIRÚRGICO OCO
OPACO NÃO ESTÉRIL N 
200

800 M PREMIUM 80256170025 R$ 1,6400 R$ 1312,00

20

1.12.02.0947-9 - DRENO 
DE SUCÇÃO; POSSUIR 
REGISTRO NA ANVISA E
NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE

24 UN MEDSHAP 80267170017 R$ 46,6700 R$ 1120,08

22
1.12.02.1228-3 - DRENO
DE KERH N 08 50 UN TAYLOR 10229650027 R$ 17,7400 R$ 887,00

23
1.12.02.1229-1 - DRENO
DE KERH N 10

50 UN TAYLOR 10229650027 R$ 16,6700 R$ 833,50

24
1.12.02.1230-5 - DRENO
DE KERH N 12 50 UN TAYLOR 10229650027 R$ 16,6700 R$ 833,50

28

1.12.02.2005-7 - Frasco de
dieta enteral - Frasco para 
nutrição enteral capacidade
d 300ml plástico transpa-
rente atóxico com tampa 
rosca; medidas graduadas 
laterais com etiqueta para 
identificação
e dispositivo em alça base;

15000 UN NUTRIMED 10442360016 R$ 0,9800 R$ 14700,00

 Nova Odessa, 04 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 Ata de Registro de Preços n°. 161/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 3129/2022. Edital. 10/PE/2022. Detentora:  LUMAR COMÉR-
CIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.  Assinatura: 05/07/2022. Ob-
jeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hospitalares 
para o Hospital e Maternidade Municipal. Preço e marca registrado conforme tabela 
abaixo: 

Nova Odessa, 05 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de Registro de Preços n°. 161/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 3129/2022. Edital. 10/PE/2022. Detentora:  LUMAR COMÉR-
CIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.  Assinatura: 05/07/2022. Ob-
jeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hospitalares 
para o Hospital e Maternidade Municipal. Preço e marca registrado conforme tabela 
abaixo: 
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Nova Odessa, 07 de julho de 2022.
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

   

 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
   

 PORTARIA NO 415/2022 
 Autoriza servidor a conduzir veículos ofi ciais 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei ,

RESOLVE:

Art. 1o Autorizar o servidor  EMERSON PRINCIPE PADELA , matrícula funcional 
7522, C.N.H nº 00962273456, validade 20/09/2024, a conduzir veículos ofi ciais.  

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Nova Odessa, 06 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 PORTARIA NO 416/2022 
 Exonera Secretário Adjunto de Governo. 

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

RESOLVE:

Art. 1 º Exonerar,  no dia 07 de julho de 2022,  a senhora  CARLA FURINI DE LU-
CENA,  matrícula funcional nº 5329, do cargo de agente político  SECRETÁRIO 
ADJUNTO DE GOVERNO.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Nova Odessa, 07 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 PORTARIA Nº 417/2022 
 Nomeia servidor comissionado 

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

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 07 de julho de 2022 ,a senhora  CARLA FURINI DE LUCE-
NA , portadora da Cédula de Identidade RG n.º 40.965.336-6/SP, para ocupar o cargo 
comissionado de  CHEFE DE GABINETE , criado pela Lei Complementar nº 67, de 
18 de outubro de 2021, lotada no Gabinete do Prefeito.

Art. 2.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação..
 Nova Odessa, 07 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
   

 ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, comunica os despachos:

1-PROCESSOS DEFERIDOS
 Processo: 82/22      Protocolo: 82/22
Razão Social:  S.C.Região Campineira Clínica Odontologica Ltda
 Processo: 112/22     Protocolo: 112/22
Razão Social:  Prato Fino Mogi Guaçu Refeições Ltda

2-PROCESSOS DEFERIDOS L T A
 Processo: 5761/2022     Protocolo: 77/22
Razão Social:  Kokol Odontologia Ltda  

 Nova Odessa, 07 de julho de 2022 
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 aos Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresa-

riais, com sede no Município e a População, de maneira geral. 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa  NOTIFICA  os Partidos Políticos, Sindica-
tos de Trabalhadores, Entidades Empresariais, com sede no Município, e a Popula-
ção, de maneira geral, a liberação de recursos fi nanceiros de órgãos e entidades da 
administração federal direta e as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista federais, abaixo relacionado (s):

 Ficam  NOTIFICADOS ,ainda, que se encontram na sede da Prefeitura Municipal 
de Nova Odessa os documentos contábeis acima mencionados, para consulta, assim 
como, através do sítio www.novaodessa.sp.gov.br, todas as contas públicas munici-
pais.

 Nova Odessa, 07 de junho de 2022 
 SETOR DE TESOURARIA 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
   

 DECRETO Nº 4.579, DE 21 DE JUNHO DE 2022. 
 "Institui a Comissão de planejamento e execução da implementação do 
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle - SIFAC no âmbito da Prefeitura Municipal e a 

Câmara de Vereadores 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 
78, inciso I e;  

CONSIDERANDO  o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio 
de 2000- lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e no Decreto Federal nº 10.540, de 
05 de novembro de 2020;

CONSIDERANDO  a necessidade de implementação das ações com vistas à im-
plementação progressiva do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle- SIAFAC no âmbito dos Órgãos e Entidades 
integrantes da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

CONSIDERANDO  a necessidade de nomeação de membros para compor a Co-
missão do Sistema SIAFIC para garantia de execução de atividades que garantam a 
adequada implementação deste Sistema no âmbito do Munícipio; 

D E C R E T A:
Art. 1.º  Institui a Comissão de Planejamento e Execução da implantação progressiva 
do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira 
e Controle- SIAFIC, responsável pela organização das fases e atividades do plano de 
implantação e pelo acompanhamento e monitoramento de ações voltadas ao seu apri-
moramento contínuo, com vistas ao cumprimento do Decreto Federal nº 10.540/2020 
e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º  A Comissão será composta pelos seguintes membros vinculados a Prefeitura 
Municipal e a Câmara Municipal de Nova Odessa- SP:

Leandro Macris - Diretoria de T.I- Poder Executivo (Presidente)
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José Luiz Dutra Ferreira - Setor de Contabilidade- Poder Executivo

Francisco de Araújo-  Setor de Contabilidade- Poder Executivo

Cátia Sirlene de Oliveira-  Setor de Tributação- Poder Executivo

Marco Antonio Martins Gomes-  Setor de Rendas- Poder Executivo

Vilson Ribeiro Amaral-  Setor de Suprimentos- Poder Executivo

Sandra Bardot-  Setor de Suprimentos- Poder Executivo

Cleber Ferreira Carvalho-  Setor de Almoxarifado e Poder Executivo

Giuliana Fortunato-  Diretoria de Recursos Humanos- Poder Executivo

Gabriel Augusto Schiochet-  Contador- Poder legislativo

Cintia Laia dos Reis e Silva Pupio-  Assessora Jurídica vinculada ao Suprimentos- 
Poder legislativo

Simone da Silva Saldanha-  Assistente Legislativa e Responsável pelo Controle In-
terno- Poder legislativo

Art. 3º  A Comissão tem por fi nalidade estabelecer diretrizes e implementar e sub-
sídios para a implementação das fases e atividades necessárias para atender o dis-
posto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Decreto Federal nº 
10.540/2020, competindo-lhe:

 Examinar os mecanismos de ferramentas necessárias a implantação do padrão míni-
mo de qualidade do Sistema Único e integrado de Execução Orçamentária, Adminis-
tração Financeira e Controle- SIAFIC;

 Implementar a execução do plano e ações aprovados para viabilizar aprovados para 
viabilizar a implantação das diretrizes previstas em Lei;

 Promover reuniões para verifi car a implementação das diretrizes quanto os padrões 
mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle sobre interoperabilidade com os sistemas com-
plementares (estruturantes).  
Parágrafo único-  No desempenho de suas atribuições, a Comissão deverá observar 
as diretrizes de segurança de informação, bem como, a Lei Geral de Proteção de Da-
dos, no que couber, e atuar de forma coordenada com os demais órgãos e entidades 
que integram a Administração Municipal.  

Art. 4º  As reuniões da Comissão serão convocadas a pedido de qualquer de seus 
membros ou de ofício pelo seu presidente.
§1º  Por decisão de seu Presidente, por deliberação da Comissão e de acordo com a 
matéria a ser tratada, poderão ser convidadas para participarem das reuniões mem-
bros, servidores e prestadores de serviços terceirizados do Município e eventuais 
colaboradores.
§2º  Qualquer membro da Comissão poderá solicitar a inclusão de matéria em pauta, 
devendo o pedido ser encaminhado ao Presidente até o dia anterior à reunião.  
§3º  A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, 
sempre que houver convocação.  

Art. 5º  As deliberações da Comissão serão motivadas e tomadas preferencialmente 
por consenso, observado o quórum de maioria absoluta de seus membros.  

Art. 6º  As reuniões serão registradas em ata que serão encaminhadas por meio ele-
trônico para aprovação de seus membros.  

Art. 7º  A divulgação e a implementação das deliberações da Comissão dependem da 
aprovação do prefeito.  

Art. 8º   As funções de membro da Comissão de Planejamento e Execução da implan-
tação progressiva do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Admi-
nistração Financeira e Controle- SIAFIC não serão remuneradas, considerando-se o 
seu exercício de relevante interesse público.  

Art. 9º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10    Revogam-se as disposições em contrário.  
 Nova Odessa, 21 de junho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 LEI COMPLEMENTAR Nº 73 DE 06 DE JULHO DE 2022. 
 Altera a Lei Complementar nº 67 de 15 de outubro de 2021 que dispõe so-
bre a reorganização Administrativa e Organizacional do Poder Executivo, 

no âmbito 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 Lei:

Art. 1º  A alínea  "d"  do inciso III do Art. 20 da Lei Complementar nº 67 de 15 de 
outubro de 2021 para a vigorar com a seguinte redação:  
  " Art. 20 (...) 
III. (...) 
d) Secretaria de Meio Ambiente, Parques, Jardins, Agricultura e Recursos Hídricos, 
compreendendo o Secretário de Meio Ambiente, Parques, Jardins, Agricultura e Re-
cursos Hídricos, 1 (um) Assessoria de Gabinete Superior e ainda:
1. Secretaria Adjunta de Meio Ambiente, Parques, Jardins, Agricultura e Recursos 
Hídricos, compreendendo o Secretário Adjunto Meio Ambiente, Parques, Jardins, 
Agricultura e Recursos Hídricos e 1 (um) Assessoria de Gabinete Superior.

2. Diretoria de Meio Ambiente, compreendendo o Diretor(a) de Meio Ambiente."

Art. 2º  O capítulo IV da Lei Complementar nº 67 de 15 de outubro de 2021 passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

  " CAPÍTULO IV - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARQUES, JARDINS, 
AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS."

Art. 3º  O Art. 39 da Lei Complementar nº 67 de 15 de outubro de 2021 passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

  " Art. 39. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Parques, Jardins, Agricultura 
e Recursos Hídricos é o órgão ao qual incumbe programar, formular, coordenar as 
políticas de meio ambiente do Município, integrado na preservação, conservação e 
uso racional; gerir no controle e fomento dos recursos ambientais; promoção das 
medidas normativas e executivas de defesa, preservação e exploração econômica 
dos recursos naturais não renováveis; realizar a integração com a política estadual 
do meio ambiente; coordenar ações visando cumprir as leis federais, estaduais e mu-
nicipais relativas ao meio ambiente e de posturas, estabelecer a cooperação técnica 
e científi ca com instituições nacionais de defesa e proteção do meio ambiente; gestão 
visando a implantação de parques, praças, bem como a sua conservação e manuten-
ção, desenvolver projetos e medidas tendentes ao incremento e à disponibilização de 
áreas verdes para uso da população; gerir e coordenar ações no sentido de combate 
permanente à poluição ambiental, visual e sonora; coordenar o desenvolvimento de 
projetos e ações destinadas a dotar a fi sionomia urbana de embelezamento paisa-
gístico; coordenar em conjunto com demais Departamentos, os serviços de coleta de 
entulhos, reciclagem e disposição fi nal do lixo e resíduos industriais, por adminis-
tração direta ou através de terceiros, os serviços de limpeza;; assessorar o Prefeito 
nos assuntos de sua competência."

Art. 4º  O Art. 40 da Lei Complementar nº 67 de 15 de outubro de 2021 passa a vi-
gorar com a seguinte redação:
  " Art. 40 A Secretaria Meio Ambiente, Parques, Jardins, Agricultura e Recursos 
Hídricos, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de 
serviços, diretamente subordinadas ao respectivo titular:
I - Secretaria Adjunta de Meio Ambiente, Parques, Jardins, Agricultura e Recursos 
Hídricos.
II - Diretoria de Meio Ambiente.

Parágrafo único. Ficam ainda subordinados à estrutura organizacional da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente, Parques, Jardins, Agricultura e Recursos Hídricos, 
os Bosques Municipais, Jardim Zoológico e Viveiro Municipal."

Art. 5º    O inciso III do Art. 44 da Lei Complementar nº 67 de 15 de outubro de 2021 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
  " Art. 44 (...)

III- Departamento de Cultura e Turismo.

Art.6º  Extingue-se o cargo em comissão de Chefe de Segurança Municipal. 

Art. 7º    O inciso I e § 4º do Art. 14 da Lei Complementar nº 67 de 15 de outubro de 
2021 passa a vigorar com a seguinte redação:
  " Art. 14 (...)
I- Em provimento de comissão: Secretários, Secretários-Adjuntos, Diretores, Chefe 
de Gabinete, Gestor em Transparência Publica, Assistente Executivo, Assessor de 
Gabinete do Prefeito e Assessor de Gabinete Superior, com padrões, escolaridade 
mínima exigida e quantitativos estabelecidos no anexo I e resumo das atribuições 
descritas no anexo II.

§ 4 º Para o exercício dos Cargos em Comissão de Diretores, Chefe de Gabinete, 
Gestor em Transparência Pública, Assessor de Gabinete do Prefeito, Assistente Exe-
cutivo e Assessor de Gabinete Superior, o candidato deve preencher os requisitos 
do anexo I desta Lei, entendendo como escolaridade mínima "Ensino Superior", 
a formação de graduação em nível universitário, com diploma reconhecido pelo 
Ministério de Educação e Cultura - MEC.

Art. 8º    Revoga-se o Item 2, da alínea A do inciso I do artigo 20 da Lei Complemen-
tar nº 67 de 15 de outubro de 2021;

Art. 9º Revoga-se o inciso II do Art. 24 da Lei Complementar nº 67 de 15 de outubro 
de 2021. 

Art. 10  Cria-se o Capítulo VII-A com a seguinte disposição: 
  "CAPÍTULO VII-A
  SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
Art. 46A. A Secretaria Municipal de Segurança Pública é o órgão que deverá  garan-
tir a ordem pública e a preservação das garantias do cidadão, bem como a proteção 
da vida e do patrimônio por meio da atuação conjunta dos seus órgãos de seguran-
ça, promover ações e políticas de inteligência, prevenção, contenção e repressão da 
criminalidade;  as ações de proteção e defesa civil no Município Nova Odessa em 
articulação com a União e o Estado de São Paulo; identifi car e mapear as áreas de 
risco de desastres; propor e executar planos e ações que visem à redução dos índices 
de violência e criminalidade, assim como à prevenção e combate a sinistros; propor 
ao Prefeito a decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade 
pública; promover, em cooperação com os órgãos de controle do uso do solo, a 
fi scalização, o congelamento e o monitoramento permanentes das áreas desocupa-
das com riscos ambientais, evitando a implantação de novas ocupações; produzir e 
gerenciar dados, estudos e estatísticas sobre violência, criminalidade e vitimização; 
proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres; exercer 
as atribuições de polícia administrativa e de fi scalização de atividades potencial-
mente danosas, articulando-se com os órgãos competentes para a execução da po-
lícia ostensiva de trânsito e do meio ambiente; dar suporte técnico e administrativo 
aos Conselhos ligados a sua área; manter a União e o Estado informados sobre 
a ocorrência de desastres e as atividades de proteção e defesa civil no Município 
de Nova Odessa; estimular a participação de entidades privadas, associações de 
voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de 
classe e comunitárias nas ações do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil; 
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assessorar o Prefeito em assuntos de sua competência. 
Art. 47A. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, além do gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao respec-
tivo titular: 
I - Secretaria Adjunta de Segurança Pública;
II- Comando da Guarda Civil Municipal;
III - Coordenadoria da Defesa Civil; 

IV - Coordenaria de Trânsito "

Art. 11  O Anexo I da Lei Complementar nº 71 de 27 de maio de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação:  
  " ANEXO I - DOS CARGOS EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS  - Q UANTIDADE, DENOMINAÇÃO, ESCOLARIDADE E PADRÃO DE REMUNERAÇÃO

QTDE DENOMINAÇÃO (Escolaridade Mínima) PADRÃO VALORES

               CARGOS EM COMISSÃO

3 Assessor de Gabinete do Prefeito Ensino Superior P65 R$ 6.016,58

26 Assessor de Gabinete Superior Ensino Superior P58 R$ 3.539,19

12 Assistente Executivo Ensino Superior P65-A R$5.473,02

1 Chefe de Gabinete Ensino Superior P70 R$ 8.961,51

1 Diretor de Comunicação Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Convênios Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Transporte Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Ensino Fundamental Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Ensino Infantil Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Gestão Pedagógica e Educação Especial Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Esportes e Lazer Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Gestão Social e Cidadania Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Habitação Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Meio Ambiente Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Planejamento Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Serviços Urbanos Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Tecnologia da Informação e Transparência Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

1 Diretor de Vigilância em Saúde Ensino Superior P68-A R$ 7.098,68

2 Gestor em Transparência Pública Ensino Superior P61 R$ 4.344,27

                     AGENTES POLÍTICOS

1 Secretário Adjunto de Administração (*) P70 R$ 8.961,51

1 Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos Bacharel em Direito P70 R$ 8.961,51

1 Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social (*) P70 R$ 8.961,51

1 Secretário Adjunto de Educação (*) P70 R$ 8.961,51

1 Secretário Adjunto de Esporte, Cultura e Turismo (*) P70 R$ 8.961,51

1 Secretário Adjunto de Finanças e Planejamento (*) P70 R$ 8.961,51

1 Secretário Adjunto de Governo (*) P70 R$ 8.961,51

1
Secretário  Adjunto  de  Meio  Ambiente,  Parques,  Jardins,

Agricultura e Recursos Hídricos. 
(*) P70 R$ 8.961,51

1 Secretário Adjunto de Obras, Projetos e Planejamento Urbano (*) P70 R$ 8.961,51

1 Secretário Adjunto de Saúde (*) P70 R$ 8.961,51

1 Secretaria Adjunto de Segurança Pública (*) P70 R$ 8.961,51

1 Secretário de Administração (*) P73 R$ 12.442,13

1 Secretário de Assuntos Jurídicos Bacharel em Direito P73 R$ 12.442,13

1 Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social (*) P73 R$ 12.442,13

1 Secretário de Educação (*) P73 R$ 12.442,13

1 Secretário de Esportes, Cultura e Turismo (*) P73 R$ 12.442,13

1 Secretário de Finanças e Planejamento (*) P73 R$ 12.442,13

1 Secretário de Governo (*) P73 R$ 12.442,13

1
Secretário de Meio Ambiente, Parques, Jardins, Agricultura e

Recursos Hídricos.
(*) P73 R$ 12.442,13

1 Secretário de Obras, Projetos e Planejamento Urbano (*) P73 R$ 12.442,13

1 Secretário de Saúde (*) P73 R$ 12.442,13

1 Secretário de Segurança Pública (*) P73 R$ 12.442,13

(*) Inexigível por se tratar de Agente Político

Art. 12  Revoga-se as disposições sobre o Chefe de Segurança no Anexo II da Lei Complementar nº 67 de 15 de novembro de 2021.  
Art. 13  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 Nova Odessa, 08 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
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 LEI Nº 3.547 DE 30 DE JUNHO DE 2022 
 Autoriza o Poder Executivo a delegar concessão de serviços públicos de 

manejo de resíduos sólidos total ou parcialmente, 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 que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Da Ratificação do Primeiro Aditivo ao Contrato de Consórcio Público

Art. 1º  Fica autorizado o Município a ratifi car o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos 
da Região Metropolitana de Campinas - CONSIMARES, cujo teor foi aprovado em 
Assembleia Geral do Consórcio realizada em 06 de maio de 2021.  
Parágrafo Único.  Para o cumprimento das fi nalidades da gestão associada dos ser-
viços públicos de manejo de resíduos sólidos estabelecida no âmbito do CONSIMA-
RES, o Município poderá aderir a plano intermunicipal ou regional de gerenciamento 
de resíduos sólidos.

CAPÍTULO II
Da Delegação dos Serviços

Art. 2º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a delegar total ou parcialmente, 
por meio do CONSIMARES, mediante concessão comum, patrocinada ou adminis-
trativa, a prestação de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, por meio de 
prévia concorrência pública, a ser promovida de acordo com a legislação aplicável.

Parágrafo único.  O objeto da concessão será a prestação de serviços públicos de 
manejo de resíduos sólidos nos Municípios integrantes do CONSIMARES, podendo 
abranger todas as atividades envolvidas por parte delas, e podendo incluir o manejo de 
resíduos sólidos de saúde, de construção civil e de grandes geradores e atividades de 
geração de energia decorrente do manejo de resíduos.

Art. 3º.  A concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos pressupõe a 
prestação de serviço adequado, bem como a sustentabilidade econômico-fi nanceira do 
respectivo contrato, nos termos das Leis federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e demais normas aplicáveis.

Art. 4º.  A concessão de que trata esta Lei será formalizada mediante contrato de con-
cessão, a ser celebrado entre o CONSIMARES e a empresa concessionária a ser cons-
tituída pelo licitante vencedor, na forma de sociedade de propósito específi co. 

Parágrafo Único.  O contrato de concessão conterá todas as cláusulas obrigatórias e 
disporá sobre a remuneração da concessionária, os direitos e obrigações dos usuários 
e a adequação do serviço, estando o CONSIMARES autorizado a fi xar no referido 
contrato a estrutura tarifária pertinente, conforme legislação aplicável.

Art. 5º  O prazo de duração da concessão de serviços públicos de manejo de resíduos 
sólidos e as regras de eventual prorrogação serão estabelecidos no contrato de conces-
são, devendo ser compatível com o prazo necessário para a amortização dos investi-
mentos necessários para universalização dos serviços, observados eventuais limites 
relativos à modalidade a ser adotada.

Art. 6º  Serão estabelecidos no contrato de concessão os procedimentos e hipóteses 
referentes à aplicação de penalidades à concessionária e à extinção da concessão. 

Art. 7º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as medidas necessárias 
para a constituição de garantia, pelo CONSIMARES, se necessária para fi ns assegurar 
as obrigações pecuniárias contraídas perante o contratado em caso de concessão pa-
trocinada ou administrativa, mediante qualquer das modalidades previstas no artigo 8º 
da Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.  

CAPÍTULO III
Da Regulação e da Fiscalização dos Serviços

Art. 8º  A regulação e a fi scalização da prestação de serviços públicos de manejo dos 
resíduos sólidos será exercida por entidade autônoma e independente, nos termos da 
Lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 9º  Nos termos do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Consórcio Público rati-
fi cado por meio desta Lei, o CONSIMARES está autorizado a delegar o exercício das 
atividades de regulação e de fi scalização dos serviços de manejo de resíduos sólidos 
a entidade apta para tais funções, por meio dos instrumentos jurídicos pertinentes, 
estando o Município, por meio do CONSIMARES, autorizado a fi rmar convênios 
para essa fi nalidade. 

Art. 10  A entidade reguladora e fi scalizadora dos serviços públicos de manejo de re-
síduos sólidos, no exercício de suas funções, deverá atender aos seguintes princípios:  
I-  independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e fi nan-
ceira;

II -  transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Art. 11  Sem prejuízo da delegação das atividades de regulação e fi scalização à enti-
dade reguladora autônoma e independente, o CONSIMARES, de que o Município é 
integrante, também poderá exercer as atividades fi scalizatórias cabíveis, nos termos 
do contrato de concessão.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 12  Fica o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos que se fi zerem 
necessários para a efetivação do disposto nesta Lei.

Art. 13  Fica revogado o Artigo 78 da Lei nº 3.142 de 06 de dezembro de 2017.

Art. 14  Acrescenta-se o parágrafo único ao Art. 1º da Lei Municipal nº 2883 de 18 de 
setembro de 2014, com a seguinte redação:  

  " Art. 1º (?)

Parágrafo único: É permitida a queima de resíduos sólidos de origem pública, 
doméstica, comercial e de saúde, desde que seja efetuada em ambiente controlado, 
de acordo com a legislação ambiental pertinente e com aprovação da CETESB."

Art. 15  Integra a presente Lei, na forma de anexo único, o Primeiro Termo Aditivo 
ao Contrato de Consórcio Público do CONSIMARES.

Art. 16  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Nova Odessa, 30 de junho de 2022
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSÓR-
CIO PÚBLICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 
- CONSIMARES

Os Municípios de Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, 
Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, membros integrantes do Consórcio Intermunici-
pal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas - CON-
SIMARES, por meio de deliberação de sua Assembleia Geral,
CONSIDERANDO que: 
A) Em 02 de maio de 2007, foi fi rmado o Protocolo de Intenções do CONSIMA-
RES, originalmente pelos municípios de Americana, Hortolândia, Monte Mor, Nova 
Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré, tendo posteriormente sido incorporados 
os municípios de Capivari e Elias Fausto e se retirado o município de Americana, 
com a fi nalidade de realizar a gestão associada de serviços públicos de manejo de 
resíduos sólidos no âmbito de seus territórios;
B) As obrigações e disposições legais da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei federal nº 12.305/2010), da Lei Geral de Saneamento Básico (Lei federal n 
11.445/2007) e da Lei Geral de Consórcios Públicos (Lei federal nº 11.107/2005), 
todas atualizadas pela Lei federal nº 14.026/2020, que constitui o Novo Marco Le-
gal do Saneamento, as quais disciplinam mecanismos que favoreçam a economia 
de escala e a articulação técnico-operacional para a viabilidade e a sustentabilidade 
dos serviços de manejo de resíduos sólidos e o atingimento de metas estabelecidas 
em normas, políticas e planos, especialmente quanto à adequação destinação fi nal 
de tais resíduos;
C) A necessidade de adequar as disposições do Contrato de Consórcio Público do 
CONSIMARES para a realização de suas fi nalidades e ao Novo Marco Legal do 
Saneamento, inclusive para eventual concessão de serviços públicos de manejo de 
resíduos sólidos cuja gestão associada lhe foi atribuída;
D) A importância da adoção de medidas relativas à gestão associada de serviços 
públicos de manejo de resíduos sólidos pelo CONSIMARES, para o atendimento 
da legislação aplicável a tais serviços, especialmente as citadas na alínea “b” acima;
RESOLVEM celebrar o presente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Consórcio 
Público do CONSIMARES, nos seguintes termos: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSIMA-
RES
        1.1. São subscritores do Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato 
de Consórcio Público do CONSIMARES, os Municípios de Elias Fausto, Capivari, 
Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.
        1.2. Os municípios de Capivari e Elias Fausto ratifi caram sua inclusão no 
CONSIMARES por meio das Leis municipais nº 3.712, de 18 de agosto de 2010, e 
nº 2.626, de 25 de novembro de 2010, respectivamente.
        1.3. O município de Americana não mais integra o CONSIMARES, conforme 
ato de retirada apresentado por seu representante legal em 06 de julho de 2015, 
ratifi cado em assembleia geral realizada em 06 de maio de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO ASSOCIADA
2.1  O CONSIMARES está autorizado a realizar a gestão associada dos servi-
ços públicos de manejo de resíduos sólidos, estando entre suas prerrogativas, em 
consonância e além daquelas previstas na Cláusula Décima Primeira do Contrato de 
Consórcio Público:
I – promover a integração do planejamento dos serviços públicos de manejo de 
resíduos sólidos;
II – elaborar ou revisar o plano intermunicipal ou regional de gestão integrada de 
resíduos sólidos, ou representar os municípios consorciados na elaboração ou revi-
são de plano relativo a tais serviços; 
III – planejar, regular e fi scalizar os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos 
urbanos, diretamente ou por meio de delegação a terceiros; 
IV – prestar os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, de acordo com a 
rota tecnológica mais adequada e conveniente, diretamente ou por meio de delega-
ção a terceiros;
V – outorgar à iniciativa privada, mediante licitação, a prestação dos serviços pú-
blicos de manejo de resíduos sólidos, especialmente os de tratamento e disposição 
fi nal, mediante prévia licitação; e
VI – compartilhar instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de manuten-
ção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admis-
são de pessoal.
§ 1º Poderá o CONSIMARES realizar também, por si ou por terceiros contratados 
mediante licitação, o manejo dos resíduos originários das atividades de construção 
civil e de serviços de saúde, bem como de grandes geradores, se assim for da con-
veniência e oportunidade do Consórcio e dos municípios. 
§ 2º Os municípios integrantes do CONSIMARES estão dispensados da elabora-
ção de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, desde que o plano 
intermunicipal ou regional adotado atenda ao conteúdo mínimo exigido em lei, nos 
termos do art. 19, § 9º, da Lei federal nº 12.305/2010.
2.2. Para cumprimentos das suas fi nalidades, o CONSIMARES poderá:
I – fi rmar convênio, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílio, con-
tribuições e subvenções sociais ou economias de outras entidades nacionais ou es-
trangeiras;
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ser publicado na imprensa ofi cial na forma de extrato, desde que a publicação indique 
o local e o sítio eletrônico em que se poderá obter seu inteiro teor.
6.2  Ratifi cam-se todas as disposições originais do Contrato de Consórcio Públi-
co do CONSIMARES que não sejam incompatíveis com o presente Termo Aditivo, 
revogando-se as que lhe forem contrárias.
E por estarem justos e acordados, subscrevem o presente Primeiro Termo Aditivo de 
Contrato de Consórcio Público.

[•], [•] de [•] de 2021.

[•]
Prefeito de Capivari

[•]
Prefeito de Elias Fausto

[•]
Prefeito de Hortolândia

[•]
Prefeito de Monte Mor

[•]
Prefeito de Nova Odessa

[•]
Prefeito de Santa Bárbara d’Oeste

[•]
Prefeito de Sumaré

   

 LEI Nº 3.548 DE 30 DE JUNHO DE 2022 
 Autoriza o Poder Executivo a proceder a concessão onerosa do Estádio 
Municipal Natal Gazzetta (Campo do Progresso), objeto da matrícula 

36.488 do Cartório de Registro de Imóveis de Americana. 
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 que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º.  Fica o Poder Executivo autorizado a promover a concessão onerosa de uso 
de bem público, objeto da matrícula nº 36.488 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Americana, situado entre as vias Rua Independência, esquina com Rua Ernesto 
Mauerberg e Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiuma, Quadra Cadastro 00022.

Parágrafo Único.  No referido local encontra-se instalado o Estádio Municipal Natal 
Gazzetta - Campo do Progresso, com suas dependências e acessórios.

Art. 2º.  A presente concessão será na modalidade concorrência pública, cujo prazo 
será de 05 (cinco) anos, prorrogáveis por igual período, desde que haja interesse da 
administração pública e do concessionário.

Art. 3º.  Serão de responsabilidade do concessionário todos os investimentos, constru-
ção, operação, manutenção e despesas diretas e indiretas no bem público descrito no 
Art. 1º, nas formas e prazos previstas no edital da concorrência.
§1º.  Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo 
e Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a descrição de todas as obras 
de investimento a serem realizadas pelo concessionário e os respectivos prazos, cujo 
descumprimento poderá acarretar ao concessionário a revogação da concessão antes 
de vencido o seu termo, após garantido o direito de defesa, oportunidade em que não 
será devido pelo Município nenhuma indenização ao concessionário pelos investi-
mentos já realizados e compromissos assumidos com terceiros.  

§2º.  Com o termo fi nal da concessão, a área e todas as benfeitorias feitas serão automa-
ticamente incorporadas ao patrimônio do Município, sem que haja ao concessionário 
qualquer direito e retenção ou tampouco pagamento de indenização seja a qual título 
for.

Art. 4º.  Os projetos, autorizações e licenças das obras e investimentos a serem reali-
zados pelo concessionário serão de responsabilidade deste.

Art. 5º.  O concessionário poderá locar o espaço concedido para publicidade, explora-
ção de atividades de bar e lanchonete ou para atividades esportivas particulares, para 
as quais o Município poderá exigir percentual do valor cobrado, nas formas prescritas 
no edital da concessão.  

Parágrafo único.  O uso do espaço por terceiros será apenas os prescritos no  caput .

Art. 6º.  O Município realizará qualquer evento esportivo ou de utilidade pública no 
local concedido, sem nenhum pagamento ou subordinação ao concessionário, apenas 
sendo exigido o agendamento prévio.

Art. 7º.  Poderá a municipalidade extinguir a concessão, desde que amparada em fun-
damento legal ou contratual.

Art. 8º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições 
em contrário.

 Nova Odessa, 30 de junho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.549 DE 30 DE JUNHO DE 2022 
 Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, controle de sonoriza-

§ 3º  A emissão de som ou ruídos produzidos por veículos automotores e os produzidos 
no interior dos ambientes de trabalho, devem obedecer às normas expedidas respec-
tivamente pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e pelos órgãos competentes do 
Ministério do Trabalho.

Art. 4º  A emissão de ruídos de que trata o art. 2º desta lei, envolve todo e qualquer 
meio de produção de ruídos ou som, a exemplo de ferramentas, maquinários, equipa-
mentos eletroeletrônicos, aparelhos de reprodução sonora, fi xos ou transportados, que 
ultrapassem os níveis máximos de intensidade tolerados em normas técnicas e cons-
tatado por agentes públicos encarregados ou nomeados como agentes fi scalizadores, 
cujas constatações serão dotadas de fé pública.

Art. 5º  Salvo atividades intrínsecas dos órgãos ofi ciais do Município, da Administra-
ção Direta ou Indireta, necessárias à construção, reforma ou manutenção de seus pró-
prios municipais e ao exercício de suas atividades, ou aqueles decorrentes dos direitos 
fundamentais, individuais e coletivos, a proibição de que trata esta lei se estende a 
todos os eventos não autorizados pela administração pública, nos parques públicos, 
praças de esportes, unidades escolares e logradouros municipais.
§ 1º -  No caso dos locais mencionados no "caput", somente fi cam permitidas a presen-
ça de bandas, grupos, corais, conjuntos, fanfarras, orquestras ou similares, mediante 
autorização específi ca do órgão municipal responsável, desde que a amplifi cação so-
nora por meio de aparelhos ou instrumentos eletrônicos de qualquer espécie, em seus 
ensaios e apresentações, não ultrapasse os níveis estabelecidos nesta lei, em normas 
técnicas, ou desrespeitem as ordens emanadas por agentes públicos no exercício de 
suas funções de polícia administrativa.
§ 2º -  Excetuam-se destas restrições as obras e os serviços urgentes e inadiáveis de-
correntes de casos fortuitos ou de força maior, acidentes graves ou perigo iminente à 
segurança e ao bem-estar da comunidade, bem como o restabelecimento de serviços 
públicos essenciais, tais como, energia elétrica, água, gás, telefone, esgoto e sistema 
viário.

DA PROIBIÇÃO DE ESPETÁCULOS DE PIROTECNIA

Art. 6º  Fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de es-
tampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito 
sonoro ruidoso em todo o território do Município de Nova Odessa, de acordo com a 
Lei Estadual n.º 17.389, de 28 de julho de 2021.
§ 1º -  Excetuam-se da regra prevista no "caput" deste artigo os fogos de vista, assim 
denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, assim como os 
similares que acarretam barulho de baixa intensidade.
§ 2º -  No caso do § 1º deste artigo, o espetáculo de pirotecnia deverá ser montado ou 
desenvolvido em local especialmente preparado, de modo a assegurar a integridade 
física do público presente e da vizinhança, sob penalidade de aplicação das responsa-
bilidades previstas nesta lei.
§ 3º - A proibição a que se refere esta lei estende-se a todo o Município, em recintos 
fechados e abertos, áreas públicas e locais privados.

DAS EXCEÇÕES ÀS PROIBIÇÕES

Art. 7º  Ficam permitidas as emissões sonoras ou ruídos produzidos, nos limites per-
mitidos nesta lei ou nas demais normas legais e infra legais, por:
I -  sinos de igrejas;
II -  templos públicos para indicar horas ou anunciar a realização de atos ou a realiza-
ção de eventos religiosos;
III-  passagem de fanfarras, ou bandas de músicas em procissões, cortejos ou desfi les 
públicos;
IV -  aparelhos sonoros de veículos ofi ciais ou particulares, sendo que no caso dos 
particulares, a permissão se refere apenas àqueles com propósito publicitário ou in-
formativo, desde que suas atividades estejam autorizados pelos órgãos ofi ciais do mu-
nicípio e sejam desenvolvidas no período compreendido entre 10:00 às 20:00 horas e 
nos limites da sonorização permitidas;
V -  manifestações públicas decorrentes dos direitos individuais e coletivos, desde que 
mantida a ordem pública e obedecidas as ordens eventualmente emanadas por agentes 
públicos no desempenho de suas funções;
VI -  casas de shows, bares, lanchonetes e afi ns, desde que suas atividades comerciais 
e de entretenimento sejam exercidas apenas no interior destes estabelecimentos, haja 
autorização específi ca para essas atividades no alvará de funcionamento emitido pela 
municipalidade, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e que estejam nos limites 
autorizados;
VII -  por alarme sonoro de segurança, residencial ou veicular, desde que o sinal sono-
ro não se prolongue por tempo superior a 10 minutos;
VIII -  por culto religioso, realizado no período diurno ou vespertino e que sejam 
respeitadas as determinações contidas nesta lei.

DAS DEMAIS ATIVIDADES

Art. 8º  Qualquer empresa, comércio, salões de eventos, chácaras de recreação, tem-
plos, residências, ou qualquer outro local que produza ruídos ou emissões de sons, 
além dos limites sonoros especifi cados nesta lei ou normas técnicas, ou ainda em 
desrespeito as orientações e ordens eventualmente emanadas por agentes públicos em 
serviço de fi scalização e que venha a incomodar a comunidade em geral, quer no sos-
sego, repouso, perturbação, desequilíbrio do meio ambiente e similares, fi ca sujeitos 
as penalidades previstas nesta lei, assim como na eventual comunicação ao órgão do 
Ministério Público para aplicação de outras medidas determinadas em lei.

Art. 9º  Consideram-se infratores ou responsáveis, para efeitos das penas previstas 
nesta lei, solidariamente:
I -  o estabelecimento, ou a atividade contratante, ou o contratado, para promover ou 
executar:
a)  os serviços de construção ou montagem;
b)  manutenção e reconstrução;
c)  divulgação de promoções, vendas ou similares;
d)  divulgação de qualquer tipo de evento;
e)  propaganda de ofertas de produtos ou serviços;
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ção nociva ou perigosa em áreas públicas, particulares, institui o Fundo 
Municipal de Segurança 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 que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Capítulo I
DA PROTEÇÃO AO BEM-ESTAR E AO SOSSEGO PÚBLICO

Art. 1º  É proibido perturbar o sossego e o bem estar público com ruídos, vibrações, 
sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, além dos limites legais estipu-
lados nesta lei e sob qualquer outra forma que contrarie as condições expressas no 
Art. 225 da Constituição Federal, na Lei de Contravenções Penais, na Lei de Crimes 
Ambientais, no Código de Trânsito Brasileiro, nas Resoluções do CONAMA e nas 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Parágrafo único  - As vibrações serão consideradas prejudiciais quando ocasionarem 
ou puderem ocasionar danos materiais, à saúde e ao bem estar público.

Art. 2º  Para os efeitos desta lei, aplicam-se as seguintes defi nições:  
I -  SOM: vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas;
II -  RUÍDO: som capaz de causar perturbação ao sossego público ou efeitos psicoló-
gicos e fi siológicos negativos em seres humanos e animais;
III-  VIBRAÇÃO: movimento oscilatório transmitido pelo solo ou por uma estrutura 
qualquer;
IV -  POLUIÇÃO SONORA: emissão de som ou ruído que seja, direta ou indireta-
mente, ofensivo ou nocivo à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade ou 
transgrida as disposições fi xadas nesta lei;
V -  RUÍDO IMPULSIVO: som de curta duração, com início abrupto e parada rápida, 
caracterizado por um pico de pressão de duração menor que um segundo;
VI -  RUÍDO CONTÍNUO: som com fl utuação de nível de pressão sonora tão pequena, 
que pode ser desprezada dentro do período de observação;  
VII -  RUÍDO INTERMITENTE: som cujo nível de pressão sonora cai abruptamente 
ao nível sonoro do ambiente, várias vezes durante o período de observação, desde que 
o tempo, em que o nível sonoro se mantém constante e diferente daquele do ambiente, 
seja de ordem de grandeza de um segundo ou mais;  
VIII-  RUÍDO DE FUNDO: sons emitidos durante o período de observação, que não 
aquele objeto da medição;
IX - NÍVEL EQUIVALENTE (LEQ- Equivalent Level): nível médio de energia do 
som, obtido integrando-se os níveis individuais de energia em um período e dividindo-
-se pelo período;  
X -  dB (Decibel): unidade de medida do nível de ruído;
XI -  dB (A): curva de avaliação normalizada e adaptada à capacidade de recepção da 
audição humana;
XII -  ZONA SENSÍVEL À RUÍDO OU ZONA DE SILÊNCIO: é aquela que, para 
atingir seus propósitos, necessita que lhe seja assegurado um silêncio excepcional. 
Defi ne-se como zona de silêncio a faixa determinada pelo raio de 200,00m (duzentos 
metros) de distância de hospitais, escolas, bibliotecas públicas, hotéis, postos de saúde 
ou similares;  
XIII  - LIMITE REAL DA PROPRIEDADE: aquele representado por um plano imagi-
nário que separa a propriedade real de uma pessoa física ou jurídica de outra;  
XIV  - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: qualquer operação de escavação, cons-
trução, demolição, remoção, reforma ou alteração substancial de uma edifi cação, es-
trutura ou obras e as relacionadas a serviços públicos tais como energia elétrica, gás, 
telefone, água, esgoto e sistema viário.
Parágrafo único.  Para fi ns de aplicação desta lei, fi cam defi nidos os seguintes perí-
odos:
I-  DIURNO: das 07h01 às 19:00 horas;
II -  VESPERTINO: das 19h01 às 22:00 horas;
III -  NOTURNO: das 22h01 às 07h00 horas.

Art. 3º  Constitui infração, na forma desta lei, a produção de ruídos gerados por qual-
quer meio mecânico, eletromecânico e eletromagnético, que apresentem característi-
cas vocais, gestuais, musicais, instrumentais ou similares, classifi cados como nocivos 
ou perigosos, que provoquem perturbação do bem-estar do cidadão, alterem o sossego 
público ou particular, ou o equilíbrio do meio ambiente, no Município de Nova Odes-
sa.
§ 1º -  A proibição de que trata o "caput" abrange ruídos ou som, com origem:
I-  em qualquer estabelecimento comercial, industrial, residências, estabelecimentos 
de eventos, templos religiosos, ou em chácaras de recreação, desde que em desacordo 
com a legislação;
II -  em veículos automotores;
III-  em equipamentos sonoros fi xos ou movimentados;
IV -  em equipamentos sonoros transportados ou equipados em veículos automotores;
V -  em logradouros públicos.
§ 2º -  Os veículos estacionados em vias e logradouros públicos, e os veículos de pro-
paganda sonorizada que circulam no território do município de Nova Odessa e àqueles 
estacionados em áreas particulares, fi cam proibidos de emitir ruídos sonoros enqua-
drados como de alto nível pela legislação vigente, provenientes de aparelhos de som 
de qualquer natureza e tipo, portáteis ou não, especialmente em horário noturno.
I-  Entende-se por aparelhos de som, para fi ns desta lei, todos os tipos de aparelho 
eletroeletrônico reprodutor, amplifi cador ou transmissor de sons, sejam eles de rádio, 
de televisão, de vídeo, de CD, de DVD, de MP3, iPod, celulares, gravadores, viva voz, 
instrumentos musicais e assemelhados;
II -  Entende-se por vias e logradouros públicos, para fi ns desta lei, a área compre-
endendo o leito carroçavel, o meio-fi o, as calçadas, a entrada e saída de veículos nas 
garagens e todas as destinadas a pedestres;
III-  Excluem-se das proibições estabelecidas no "caput" deste artigo os aparelhos de 
som utilizados em veículos automotores em movimento, veículos profi ssionais previa-
mente adequados à legislação vigente e devidamente autorizados, veículos publicitá-
rios e utilizados em manifestações sindicais e populares, além de propaganda política 
quando devidamente autorizado pela Justiça.

f)  show, som ao vivo, banda ou qualquer outra atividade de entretenimento.
II -  o proprietário ou os eventuais locatários do equipamento sonoro emissor do ruído 
ou som;
III -  o proprietário do veiculo emissor do ruído nos níveis vedados;
IV -  os proprietários do(s) imóvel(is), ou seus eventuais locatários, que mantenha(m) os 
emissores dos ruídos ou som de que trata a presente lei.

Capítulo II
DAS MEDIÇÕES

Art. 10  Os níveis de intensidade de som ou ruídos serão medidos por dosímetro de ruído 
regulado na escala "A" e resposta lenta, devidamente calibrado por órgão credenciado 
do INMETRO e aferido com calibrador próprio, em decibéis ponderados "A", comu-
mente chamados dB(A), nos termos da NBR 10.151/2000 e NBR 10.152/2000 ou outras 
que vierem sucedê-las, não podendo exceder os níveis de pressão sonora, contidos nos 
Anexos I e II que fazem parte integrante desta lei;  
§ 1º -  A infração poderá ser constatada por medidor de nível de pressão sonora ou outro 
sistema de medição que atenda às especifi cações da IEC 60651 (Sound Level Meters) 
para tipo 0, tipo 1 ou tipo 2.
§ 2º -  Para os efeitos desta lei, a medição do nível de pressão sonora deverá ser efetuada 
de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
§ 3º -  A medição a que se refere este artigo pode ser realizada a 5,00m (cin-
co metros) de qualquer uma das divisas do imóvel gerador do incômodo, ou 
em qualquer ponto dentro do limite real do imóvel que sofre o incômodo.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
§ 4º -  Os alertas sonoros emitidos pelas composições de trem deverão fi car entre 96 
(noventa e seis) decibéis e 110 (cento e dez) decibéis, de acordo com anormada ABNT 
NBR 16.447 de 2016, sendo aferidos a dez metros da via férrea.
§ 5º -  As atividades potencialmente causadoras de poluição sonora, defi nidas em regula-
mento próprio, dependem de prévio licenciamento ambiental da Autoridade Municipal 
Competente, para obtenção dos alvarás de construção e funcionamento.
§ 6º -  Na falta ou na impossibilidade de ser procedida a aferição que trata este artigo, 
os agentes públicos no desempenho das funções fi scalizadoras poderão, consignar e 
certifi car com fé pública esta impossibilidade, oportunidade em que serão válidos seus 
atos fi scalizatórios, desde que sujeitos ao contraditório e a ampla defesa por parte dos 
infratores, hipótese em que a penalidade, no caso de multa será sempre aplicada na gra-
duação leve, em razão da falta de parâmetro técnico a aferir outra graduação.  
§ 7º  Qualquer pessoa poderá protocolar nesta municipalidade, cópia de Boletim de 
Ocorrência Policial ou documento similar emitido e lavrado por órgãos de Segurança 
Pública, noticiando conduta que possa ser enquadrada como perturbação da tranqui-
lidade, ou poluição sonora nos termos do art. 54 da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 
1998, para que o órgão fi scalizador deste município notifi que o infrator nas formas aqui 
previstas e aplique as medidas legais cabíveis.  

Capítulo III
DAS SANÇÕES

Art. 11  - As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que infringirem qualquer 
dispositivo desta lei, eventuais regulamentos ou normas dela decorrentes, estarão sujei-
tas às penalidades a seguir descritas, as quais poderão ser aplicadas isolada ou de forma 
cumulativa, independente da obrigação de cessar a transgressão no ato do evento fi sca-
lizatório ou de outras sanções legais e/ou administrativas, cíveis e/ou penais:
I -  notifi cação por escrito;
II -  multa;
III -  interdição ou lacração do estabelecimento ou local onde esteja a origem emissora 
do ruído;
IV -  apreensão do objeto causador, ainda que no interior de propriedade privada;
V -  suspensão até a regularização do estabelecimento junto aos órgãos da administração 
pública ou cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator.

Art. 12  - As infrações à presente lei obedecerão a seguinte classifi cação:
I -  Leve: quando o nível de som ou ruído for superior em até 10 dB (dez decibéis) acima 
do limite estabelecido;
II -  Média: quando o nível de som ou ruído for de 10.1 dB (dez ponto um decibéis) até 
20 dB (vinte decibéis) acima do limite estabelecido;
III -  Grave: quando o nível de som ou ruído for de 20.1 dB (vinte ponto um decibéis) 
até 25 dB (vinte e cinco decibéis) acima do limite estabelecido na presente lei, regula-
mentos e normas dela decorrentes;
IV -  Gravíssima: Mais de 25.1 dB (vinte e cinco ponto um decibéis) acima do limite 
estabelecido.
Art. 13  - A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente a:
I -  nas infrações leves............... 10,00 UFESP;
II -  nas infrações médias............ 20,00 UFESP;
III -  nas infrações graves........... 30,00 UFESP;
IV -  nas infrações gravíssimas....... 40,00 UFESP;
V -  nos casos de reincidência de qualquer classifi cação de infração desta lei, as multas 
serão aplicadas em dobro, sem prejuízo de outras sanções.
§ 1º -  Será considerada reincidência quando o agente infrator praticar mais de uma 
vez qualquer infração tipifi cada nesta lei, podendo o Poder Público, no caso de o local 
infrator ser estabelecimento industrial, comercial, de eventos, ou similares, aplicar a 
penalidade de lacração do estabelecimento, a suspensão ou a cassação do alvará de 
funcionamento.
§ 2º -  Verifi cada a existência infrações cujas condutas possam ser tipifi cadas como 
contravenção penal ou criminosa, o Poder Executivo deverá comunicar o fato e seus 
eventuais infratores ao órgão do Ministério Público, para as medidas legais cabíveis.
§ 3º -  As penalidades de interdição, lacração, suspensão ou cassação do alvará de fun-
cionamento do estabelecimento do local infrator, poderão ser aplicadas isoladamente ou 
cumulativamente com a penalidade de multa.
I-  Subsidiariamente ou cautelarmente, a fi m de manter a ordem pública, poderá o agente 
público no ato da fi scalização, quando devidamente justifi cado, determinar a cessação 
das atividades do local onde estiver ocorrendo a infração, de tudo se lavrando respectivo 
auto de infração e constatação que deverá instruir o processo administrativo de aplica-
ção de penalidade.
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§4º -  Aplicado a medida de cessação das atividades e a pena de interdição ou lacração 
com a respectiva suspensão ou cassação do Alvará de Funcionamento, o estabeleci-
mento infrator somente poderá retornar às suas atividades desde que corrigidos todas 
as irregularidades constatadas no ato da fi scalização e se comprometa formalmente a 
não reiterar na conduta, sob pena de, na reincidência, a suspensão do alvará de funcio-
namento perdurar pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias.  

Art. 14 -  São circunstâncias atenuantes:
I -  Arrependimento efi caz do infrator, manifestada pela espontânea e imediata repara-
ção do dano ou limitação signifi cativa do ruído e pronto atendimento às ordens ema-
nadas pelo agente fi scalizador.

Art. 15 -  São circunstâncias agravantes:  
I-  Ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada;
II -  Insurgir-se de forma desrespeitosa ou em total desobediência às ordens do agente 
público fi scalizador;
III -  Ter o infrator agido com dolo direto ou eventual.

Art. 16 -  Verifi cada a ocorrência de circunstância atenuante a penalidade de multa será 
reduzida em até 30% (trinta por cento).

Art. 17 -  Verifi cada a ocorrência de circunstância agravante, a multa aplicada será 
majorada em até 50% (cinquenta por cento).

Art. 18 -  Em caso de apreensão do objeto ou qualquer outro bem móvel que no mo-
mento da fi scalização era a fonte emissora do som ou ruído e que estava em desacordo 
com esta lei, estes somente serão restituídos, após o pagamento das custas devidas pela 
remoção e guarda do objeto ou bem apreendido, que serão computadas nos seguintes 
valores:
I-  Apreensão ou remoção do objeto ou bem que no momento da fi scalização era utili-
zado como fonte emissora do ruído ou som proibido:
a)  05 (cinco) UFESP, por bem ou objeto apreendido;
II -  Guarda do objeto ou bem apreendido:

02 (duas) UFESP por dia, por bem ou objeto apreendido, até o limite de 60 (sessenta 
dias), sendo que a partir desse prazo a administração pública municipal poderá enca-
minhar o objeto ou bem apreendido para leilão.

Art. 19 -  Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de 
natureza leve, passível de ser punida com multa, não sendo o infrator reincidente, 
na mesma infração, nos últimos 12 (doze) meses, quando a autoridade entender esta 
providência mais educativa.

Art. 20 -  Constatada a infração, pelo agente público no desempenho da fi scalização, 
este lavrará o respectivo Auto de Constatação e Imposição de Penalidade, do qual 
de pronto será dado ciência ao infrator e na falta ou recusa deste, será colhida a assi-
natura de duas testemunhas que serão devidamente qualifi cadas no respectivo auto, 
entregando-lhe cópia do respectivo documento lavrado.
§ 1º  Poderão exercer a função fi scalizatória de que trata esta lei, os servidores públicos 
municipais que exerçam funções fi scalizadoras nesta municipalidade, agentes munici-
pais de trânsito, guardas civis municipais conforme dispõe o inciso XII do Art. 5º da 
Lei Federal 13.022 de 08 de agosto de 2014, ou qualquer outro agente público estadual 
que a administração municipal nomear mediante convênio.
I -  Fica a administração municipal autorizada a delegar a competência fi scalizadora 
desta lei, aos órgãos policiais estaduais.  
§ 2º  Até o terceiro dia útil após o ato fi scalizatório, o encarregado do setor que apli-
cou o Auto de Constatação e Imposição de Penalidade, protocolará este, juntamente 
com eventuais documentos comprobatórios da infração constatada, oportunidade em 
que tudo será autuado em processo administrativo, onde se dará os eventuais atos de 
defesa administrativa e ao fi nal o relatório com a aplicação da penalidade de multa e/
ou as penas acessórias.
§ 3º  O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao recebimento do auto de infração e imposição de multa, ou da respectiva 
notifi cação lhe encaminhada de forma pessoal ou por via postal com aviso de recebi-
mento, para que este, querendo, possa apresentar sua defesa.
§ 4º  Nos casos em que a ciência ao agente infrator for dada durante o ato fi scalizatório, 
este se dará por cientifi cado, passando desde então, a contar o prazo que trata o pará-
grafo anterior a partir do primeiro dia útil subsequente.
§ 5º  Caso o infrator não for encontrado para ser notifi cado, ou se omitir deste ato, a 
administração municipal publicará no Diário Ofi cial do Município, o ato fi scalizatório 
realizado, suas providências e o prazo para eventual defesa administrativa que será o 
mesmo constante do § 3º deste artigo.
§ 6º  Apresentada ou não a defesa pelo autuado ou por procurador por este constituído, 
o processo administrativo será encaminhado à Secretaria de Assuntos Jurídicos para 
manifestação, momento em que esta opinará pela procedência ou improcedência do 
respectivo Auto de Constatação e Imposição de Penalidade, com a consequente me-
dida a ser aplicada.
I-  No caso de transcorrer " in albis " o prazo para apresentação da defesa que trata este 
parágrafo, o processo será de pronto encaminhado à autoridade competente para a 
decisão de primeira instância.
§ 7º  Após a manifestação que trata o § 6º, o processo será encaminhado para decisão 
da autoridade competente que será exercida pelo Chefe de Gabinete do Prefeito.
§ 8º  Desta decisão, será cientifi cada o infrator mediante correspondência com aviso 
de recebimento ou através de publicação no Diário Ofi cial do Município, para que a 
partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento por aquele, se inicie o prazo de 
10 (dez) dias corridos, para interposição de eventual recurso administrativo em face 
da decisão que trata o parágrafo anterior.
§ 9º  Caso seja apresentado recurso, este será conhecido caso não tenha transcorrido 
o prazo de que trata o parágrafo antecedente e será considerado procedente ou im-
procedente, após parecer da Procuradoria Jurídica do Município e será apreciado por 
uma junta composta pelos Secretários Municipais das Secretarias de Obras, de Meio 
Ambiente e de Assuntos Jurídicos.
§ 10 -  Após a decisão de segunda instância que trata o parágrafo anterior, a mesma será 

II – delegar a terceiros as atividades concernentes à gestão associada, por meio dos 
procedimentos e instrumentos jurídicos pertinentes;
III – outorgar à iniciativa privada a prestação dos serviços públicos de manejo de resí-
duos sólidos, especialmente os de tratamento e de disposição fi nal, por meio de prévia 
licitação e celebração de contrato de concessão, na modalidade pertinente; 
IV – fi xar a estrutura tarifária para a prestação dos serviços objeto da gestão associada, 
a ser cobrada pelo CONSIMARES ou por terceiro contratado por meio de concessão 
precedida de licitação; 
V – emitir documentos de cobrança e realizar a arrecadação de receitas resultantes da 
prestação de serviços ou atividades do CONSIMARES, podendo delegar essas ativi-
dades em caso da concessão referida no inciso III acima; 
VI – elaborar, de forma direta ou por meio de terceiros contratados ou conveniados, 
planos, projetos e outros estudos para a consecução de suas atividades; e
VII – prestar apoio aos municípios consorciados, por meio dos instrumentos pertinen-
tes, na execução de atividades relativas ao manejo de resíduos sólidos.
2.3 Os serviços objeto da gestão associada serão prestados diretamente sob responsa-
bilidade do CONSIMARES ou mediante delegação a terceiros mediante contrato de 
concessão, em qualquer de suas modalidades, estando vedada a celebração de contra-
tos de programa, nos termos do art. 13, § 8º, da Lei federal nº 11.107/2005, e observa-
dos todos os requisitos da legislação aplicável, inclusive a Lei federal nº 14.026/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES
        3.1. O CONSIMARES está autorizado a:
I – delegar à iniciativa privada:
    a)  a realização de obras e a prestação de serviços públicos de manejo de resíduos 
sólidos por meio de contrato de concessão, mediante prévia licitação;
    b) a emissão de documentos de cobrança e a arrecadação de tarifas e outros preços 
públicos referente à prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos, com a reali-
zação da gestão comercial de tal prestação.
§ 1º O prestador de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, seja o CONSI-
MARES diretamente ou terceiro contratado mediante concessão, deverá observar as 
metas e diretrizes estabelecidas no planejamento que contemple os municípios consor-
ciados e a área da prestação dos serviços.
§ 2º Na hipótese da delegação referida no inciso I acima, o CONSIMARES poderá 
exercer, juntamente com a entidade reguladora, atividades de fi scalização dos servi-
ços, especialmente quando prestados por terceiro contratado em regime de concessão, 
nos termos estabelecidos no respectivo contrato, obedecidas as competências próprias 
da entidade reguladora. 
        3.2. Na hipótese de celebração de contrato de concessão, a contratação deverá ser 
precedida de licitação.
§ 1º A concessão terá por objeto a prestação de serviços públicos de manejo de resídu-
os sólidos nos Municípios integrantes do CONSIMARES, podendo abranger todas as 
atividades envolvidas por parte delas, e podendo incluir o manejo de resíduos sólidos 
de saúde, de construção civil e de grandes geradores e atividades de geração de energia 
decorrente do manejo dos resíduos.
§ 2º O prazo da concessão acima deverá ser compatível com o prazo necessário para a 
amortização dos investimentos necessários para o cumprimento das metas e índices de 
desempenho estabelecidos nos planos, nas normas de regulação e no próprio contrato 
de concessão, a serem observados pelo concessionário contratado.
§ 3º O contrato de concessão deverá estabelecer as normas relativas à prestação ade-
quada dos serviços, fi scalização, aplicação de penalidades e extinção da concessão, 
bem como aquelas referentes à remuneração do concessionária privado, por meio de 
tarifas a serem pagas pelos usuários fi nais e/ou contraprestação pecuniária a ser paga 
pelo CONSIMARES, a depender do modelo de concessão.
§ 4º A estrutura tarifária será regulada e estabelecida no contrato de concessão, de-
vendo o valor das tarifas contemplar os custos dos serviços, a capacidade contributiva 
dos usuários e a proporcionalidade com o serviço usufruído, prevendo-se o reajuste 
monetário anual de tais valores, bem como revisões ordinárias e extraordinárias, nas 
hipóteses pertinentes, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-fi nanceiro 
do contrato durante todo o prazo da concessão, consideradas as condições originais 
da proposta vencedora.  
§ 5º O concessionário privado contratado poderá realizar a gestão comercial dos ser-
viços concedidos, com a cobrança e a arrecadação de tarifas e outros preços públicos, 
diretamente e/ou por meio dos instrumentos jurídicos pertinentes a serem fi rmados 
com terceiros.
§ 6º Na hipótese de pagamento de contraprestação pecuniária pelo CONSIMARES 
ao concessionário privado, deverão ser observadas as regras orçamentárias e de rateio 
pertinentes aos municípios consorciados e ao CONSIMARES.
§ 7º Fica o CONSIMARES autorizado a constituir garantia para assegurar o pagamen-
to de contraprestação pecuniária ao concessionário privado, se for o caso, mediante 
qualquer das modalidades previstas na Lei federal nº 11.079/2004.
§ 8º O contrato de concessão deverá prever em favor do concessionário privado a 
possibilidade de auferir outras fontes de receitas, tais como receitas alternativas, com-
plementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com 
vistas a favorecer a modicidade tarifária ou da contraprestação pecuniária. 
CLÁUSULA QUARTA – DA REPRESENTAÇÃO EM MATÉRIA DE INTERESSE 
COMUM
        4.1. O Consórcio tem competência para representar o conjunto de municípios 
consorciados perante a administração direta e indireta de outros entes federativos, 
organizações governamentais ou não governamentais, judicialmente e arbitralmente, 
quando se tratar de matéria concernente a seus objetivos e à gestão associada dos 
serviços de manejo de resíduos sólidos. 
Parágrafo Único. O ajuizamento de ação judicial dependerá de aprovação dos mem-
bros da Assembleia Geral. 
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO NOS CONSORCIADOS
        5.1. Na hipótese de entrada de novo município no CONSIMARES ou de retirada 
ou exclusão de consorciado integrante do CONSIMARES, deverá ser avaliado o im-
pacto decorrente em convênios, contratos, acordos ou outros instrumentos de qualquer 
natureza fi rmados pelo CONSIMARES, incluindo a necessidade de readequação do 
equilíbrio econômico-fi nanceiro de eventual contrato de concessão fi rmado.
CLÁUSULA SEXTA– DISPOSIÇÕES FINAIS
        6.1. O presente Termo Aditivo de Contrato de Consórcio Público terá efi cácia com 
sua ratifi cação, mediante lei, por todos os municípios integrantes do CONSIMARES. 
Parágrafo Único O presente instrumento, independentemente de ser ratifi cado, deverá 
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publicada no Diário Ofi cial do Município de forma resumida e de maneira a preservar 
a identidade do infrator, com a respectiva penalidade imposta e no caso da penalidade 
aplicada ser a de multa, está será emitida pela Secretaria Municipal de Finanças e enca-
minhada mediante via postal com aviso de recebimento ao infrator, para que este efetue 
o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias.
I -  em caso de não adimplemento da penalidade de multa, esta sofrerá os mesmos acrés-
cimos legais aplicados aos tributos e será lançado em Dívida Ativa para posterior ação 
executória.

Capítulo IV
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 21  - Fica instituído o Fundo Municipal de Segurança Pública, com unidade orça-
mentária destinada a concentrar fontes de recursos para execução de projetos e ações 
referentes a Segurança Pública Municipal e às ações de fi scalização e orientação rela-
cionadas a esta lei.

Art. 22  - A receita do Fundo Municipal de Segurança Pública será composta pelos se-
guintes recursos:
I-  Recursos provenientes da arrecadação das multas aplicadas em razão ao descumpri-
mento desta legislação;
II-  Contribuições, transferências, subvenções, auxílio ou doações eventualmente recebi-
das de outros poderes, entes públicos ou privados;
III-  Outros recursos, créditos e rendas adicionais ou extraordinárias que, por sua natu-
reza, sejam assim destinados.

Art. 23 -  Os recursos disponíveis do Fundo Municipal de Segurança Pública serão apli-
cados para fi nanciar:
I-  O aparelhamento e a manutenção estrutural da Guarda Civil Municipal de Nova 
Odessa;
II-  Ações e projetos que visem à adequação, à modernização e a aquisição de equipa-
mentos de uso constante, tais como reparos de viaturas, equipamentos e armamentos da 
Guarda Civil Municipal de Nova Odessa, bem como, cursos e equipamentos para serem 
utilizados na fi scalização e medidas educativas ao cumprimento desta legislação;

Art. 24 -  O Fundo Municipal de Segurança Pública será gerido conjuntamente pelos 
seguintes servidores: Chefe de Segurança Municipal ou por outra função que vier subs-
tituí-lo e pelo Secretário Municipal de Finanças.
Parágrafo único.  Mensalmente, por ocasião da reunião do CONSEG - Conselho Co-
munitário de Segurança, serão apresentados aos seus membros, além das ações desem-
penhadas para o cumprimento desta lei, os recursos do fundo eventualmente existentes, 
os investimentos realizados e o planejamento de novos investimentos a se realizarem 
com a referida receita.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25 -  Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo em até 30 (trinta) dias 
de sua publicação.

Art. 26 -  As despesas ou receitas decorrentes com a presente lei, correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementando se necessário.

Art. 27 -  Esta lei entra em vigor após 30 dias de sua publicação.

Art. 28  - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 1.728 de 13 
de março de 2000 e nº 2.299 de 22 de outubro de 2008.

 Nova Odessa, 30 de junho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.550 DE 30 DE JUNHO DE 2022 
 Dispõe sobre o repasse de 10% (dez por cento) da receita municipal com 

multas de trânsito à Guarda Civil Municipal 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 que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte Lei:

Art.  1º.   Fica estabelecido que 10% (dez por cento) do valor proveniente de arrecadação 
das multas de trânsito serão destinados à Guarda Civil Municipal.  

 Parágrafo Único.  O percentual a que alude o "caput" deste artigo, não prejudicará o que 
estabelece o §1º do Art. 320, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Art. 2º.   O percentual repassado será gerido pela Chefi a da Guarda Municipal que pres-
tará contas dos valores sob sua responsabilidade, bem como das ações tomadas que, 
efetivamente, promovam maior efi ciência e segurança no trânsito com medidas de po-
liciamento e fi scalização.

Parágrafo Único.   Os valores repassados poderão ser utilizados para cursos de ca-
pacitação, treinamento, aquisição de veículos (viaturas), armamento, equipamentos de 
segurança (coletes balísticos), drones e o que precisar para oferecer melhor segurança e 
estrutura de trabalho aos agentes que realizarão o trabalho de fi scalização.

Art. 3º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

 Nova Odessa, 30 de junho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.551 DE 06 DE JULHO DE 2022 
 Altera a Lei Municipal n. 1.258 de 09 de julho de 1991, que dispõe sobre a 

política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 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 que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º.  O art. 6º da Lei Municipal nº 1.258 de 9 de julho de 1991, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 6º O Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente é composto 
por 16 (dezesseis) membros, sendo:

I-08 (oito) membros representando o Município, indicados pelos seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social;
b) Secretaria Municipal de Administração;
c) Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;
d) Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano;
e) Secretaria Municipal de Governo;
f) Secretaria Municipal de Educação;
g) Secretaria Municipal de Saúde;
h) Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo.

II-08 (oito) membros indicados pelas seguintes organizações representativas da par-
ticipação popular:
a) 04 (quatro) representantes das Entidades Sociais (sendo dois técnicos e dois diri-
gentes);
b) 03 (três) representantes de movimento popular organizados;
c) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Nova 
Odessa.

Art.2º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.

 Nova Odessa, 06 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 LEI Nº 3.552 DE 06 DE JULHO DE 2022 AUTOR: 
VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 Altera disposições contidas na Lei Municipal n. 2.701. 

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 que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º.  O art. 5º da Lei Municipal n. 2701, de 20 de maio de 2013 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

  " Art. 5º. O prazo para cumprimento das notificações será de sessenta (60) dias 
para a construção e reparo de muro e passeio e de até quinze (15) dias para a 
limpeza de terrenos, contados do recebimento da notificação ou da data da publi-
cação, quando formalizada por edital".

Art. 2º.  O  caput  do art. 10 da Lei Municipal n. 2701, de 20 de maio de 2013 passa a 
vigorar com a seguinte redação:

  " Art. 10. Considera-se terreno limpo, aquele que esteja desprovido de qualquer 
tipo de vegetação que ultrapasse 50 centímetros de altura"

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

Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário.
 Nova Odessa, 06 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 LEI Nº 3.553 DE 06 DE JULHO DE 2022 
 Dispõe sobre as Diretrizes a serem observadas para a elaboração da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2023.

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 que a Câmara Municipal apro-
vou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Municí-
pio, relativo ao exercício fi nanceiro de 2023, as Diretrizes Gerais de que 
trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, 
na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº 4320 de 17 de 
março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do 
Município de Nova Odessa. 
Parágrafo único – Integram a presente Lei os demonstrativos dos anexos 
exigidos em conformidade com o artigo 4º, §1º, §2º e §3º da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.
Art. 2º As Unidades Orçamentárias, quando da elaboração de suas propos-
tas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações 
emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 3º A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e a fi xação da despesa, face à Constituição Federal 
de 1988 e à Lei de Responsabilidade Fiscal atenderá a um processo de 
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planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária, 
conterá “Reserva de Contingência”, identifi cada pelo código 9.99.99.999, 
equivalente a 1,50% (Uma unidade e cinqüenta centésima por Cento) da 
RCL (Receita Corrente Líquida) projetada para o exercício de 2023, a 
fi m de atender passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas, nos termos do §3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal.
§ 1º – Caso não haja a incidência dos riscos indicados neste artigo, a 
Reserva de Contingência poderá ser utilizada para atender a abertura de 
créditos adicionais.
§ 2º  Caso seja estipulado percentual para emendas impositivas na Lei 
Orgânica Municipal até a data limite para envio da Lei Orçamentária Anu-
al, conforme disposto no § 1º do art. 8º desta Lei, além da reserva prevista 
no caput, o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) conterá reserva 
específi ca, cujo montante será composto pelo percentual da receita corren-
te líquida defi nida na Lei Orgânica Municipal e que servirá de fonte para 
anulação e destinação às emendas impositivas de que trata o § 9º, art. 166, 
da Constituição Federal .

Art. 4º A proposta orçamentária (LOA) do Município para 2023, que 
abrangerá o orçamento fi scal referente aos Poderes Executivo e Legislati-
vo, será composta de:
I - mensagem;
II – projeto de Lei do orçamento anual;
III – demonstrativos e anexos da Lei Federal 4320 de 17 de março de 
1964, e alterações posteriores;
IV – relação dos projetos e atividades;
V – Anexos do orçamento;

Art. 5º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta 
parcial até 30 de agosto de 2022, nos termos da legislação em vigor, para 
fi ns de inclusão no Projeto de Lei do Orçamento Anual.   

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual dispensará, na fi xação da despesa e na 
estimativa da receita, atenção aos princípios de:
I – prioridade na área de investimentos e na prestação de serviços essen-
ciais;
II – austeridade na gestão dos recursos públicos;
III - modernização na ação governamental e,
IV – princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na 
execução orçamentária.
Parágrafo único: A Lei Orçamentária Anual deverá alocar recursos que 
serão destinados aos projetos relacionados à Primeira Infância, priorizan-
do as áreas de Educação, Saúde, Cultura, Esportes e Lazer.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 7º A proposta orçamentária anual atenderá as diretrizes gerais e aos 
princípios da unidade, universalidade e anualidade, não podendo o mon-
tante das despesas fi xadas exceder a previsão da receita para o exercício.

Art. 8º As receitas e despesas serão orçadas no orçamento programa para 
2023, em conformidade com o demonstrativo I, que dispõe sobre o anexo 
das Metas Fiscais.
§ 1º - Os valores estipulados para 2023 poderão ser aumentados ou redu-
zidos, quando da elaboração da proposta orçamentária, a ser enviada ao 
Poder Legislativo até 30 de setembro de 2022, caso ocorram novos fatores 
que possam infl uenciar a alteração dos valores indicados no demonstrativo 
I.
§ 2º - Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orça-
mentária e recursos sufi cientes para atender a despesa, e se esta extrapolar 
o exercício fi nanceiro deverá haver previsão de continuidade no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes orçamentárias. 

Art. 9º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Fede-
ral de 1998 e na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, a:
I – realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, 
obedecida a legislação em vigor;
II – realizar contratação de operações de crédito interna;
III – abrir créditos adicionais suplementares correspondentes até 30% 
(trinta por cento) do total do orçamento da despesa;
IV – contingenciar parte das dotações orçamentárias, quando a evolução 
da receita comprometer os resultados previstos;
V – conceder a órgãos federais e estaduais e municipais, de acordo com as 
disponibilidades fi nanceiras, recursos para despesas de seus custeios, in-
clusive cessão de servidores, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal).
VI – Firmar parceria por meio de colaboração, contribuição ou contra-
to de gestão, com entidades fi lantrópicas ou pessoas jurídicas de direito 
privado, visando fomentar atividades relacionadas às áreas de ensino, 
pesquisa científi ca, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação 
do meio ambiente, cultura, esportes e saúde (artigo 199, §1º, da C.F.).

§ 1º - Exclui-se do limite referido no inciso III, deste artigo, os créditos 
adicionais suplementares:
a) destinados a suprir insufi ciência nas dotações referentes a precatórios 
judiciais;
b) destinados a suprir insufi ciência nas dotações referentes ao serviço da 
dívida;
c) destinados a suprir insufi ciência nas dotações de pessoal e seus refl exos;
§ 2º - A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este 
artigo fi ca condicionada à existência de recursos que atendam a suplemen-
tação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 
1964.

Art. 10. Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, com-
pete ao Poder Executivo:
I – estabelecer programação fi nanceira e o cronograma de execução men-
sal de desembolso;
II – publicar até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;
III – emitir até o ultimo dia do mês seguinte do encerramento de cada 
quadrimestre o Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento 
das Metas Fiscais que será apresentado em audiência pública perante a 
Câmara de Vereadores nos prazos estipulados no art. 9º, §4º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.
§ 1º - Se verifi cado ao fi nal de um bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no demonstrativo I, será providenciada a limita-
ção de empenhos, e movimentação fi nanceira nos montantes necessários 
ao restabelecimento do equilíbrio orçamentário, segundo os seguintes 
critérios:
a) limitação dos empenhos relativos aos investimentos, exceto os relacio-
nados às obrigações constitucionais legais, bem como os provenientes de 
convênios e emendas do Estado e da União;
b) limitação dos empenhos relativos ao custeio, exceto os relacionados aos 
serviços essenciais e as obrigações constitucionais legais.
§ 2º Os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual, 
Prestação de Contas e os Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, serão amplamente divulgados, inclusive pela rede mundial de 
computadores - internet e fi carão à disposição da comunidade.
§ 3º - O desembolso dos recursos fi nanceiros consignados à Câmara Mu-
nicipal será feito sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, ou 
de comum acordo entre os Poderes.
Art. 10- A Ficam proibidas as despesas com:
I - Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos, na forma do 
art. 85, da Lei Orgânica Municipal;
II - Novas obras, por órgão, se não atendidas as que se encontram em an-
damento, conforme art. 45, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, salvo nos casos de impedimentos devidamente justifi cados;
III - Contratação, a qualquer título, de empresas privadas que tenham em 
seu quadro societário o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores ou os ser-
vidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por ma-
trimônio ou parentesco, afi m ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 
adoção, de acordo com o disposto no art. 91, da Lei Orgânica Municipal;
IV - Obras cujo custo global supere as médias apresentadas em consagra-
dos indicadores da construção civil;
V - Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que 
o subsídio do Prefeito, ressalvados os casos especiais e os previstos em 
determinação judicial, cuja limitação deverá ser adotada conforme o caso, 
observando-se as regras contidas no art. 37, XI, da Constituição Federal;
VI - Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão;
VII - Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores, na forma do 
art. 36, § 3, da Lei Orgânica Municipal;
VIII - Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores;
IX - Pagamento de anuidade de servidores ou demais agentes públicos em 
conselhos profi ssionais como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC), Conselho Regional de Medicina (CRM), entre 
outros;
X - Custeio de pesquisas de opinião pública.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 11. O Orçamento Fiscal abrangerá o Poder Executivo e Legislativo, 
e será elaborado obedecida a classifi cação integrante da Lei Federal nº 
4.320 de 17 de março de 1964, da Portaria 42, de 14 de abril de 1999, da 
Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 do Ministério de 
Orçamento e Gestão, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 14 de outubro 
de 2008 e alterações posteriores.

Art. 12 - As despesas com pessoal e encargos não poderão exceder o limite 
de 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, da Receita Corrente 
Líquida, e os aumentos para o próximo exercício fi carão condicionados 
a esses limites, dependerá da existência de recursos e das disposições 



Nova Odessa, Sexta-feira, 08 de Julho de 2022 Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Ofi cial.

Página 13

expressas no artigo nº 169 da Constituição Federal. 

Art. 13. A concessão de qualquer vantagem, contratação de horas-extras, 
a criação de cargos e empregos públicos, a criação ou alteração da estru-
tura de carreira e na estrutura administrativa, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, poderá ser efetuada, em ambos 
os Poderes, desde que:
I – haja prévia dotação orçamentária sufi ciente para atender às projeções 
de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II – atenda o disposto no artigo 12 desta Lei.
Parágrafo único - O Município poderá conceder aos servidores municipais 
da Administração Direta e Indireta, reajustes, aumentos da remuneração 
ou quaisquer outras vantagens de caráter pecuniário, em atendimento ao 
disposto neste artigo, bem como no disposto no inciso X, artigo 37, da 
Constituição Federal.

Art. 14. O Município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) 
das receitas resultantes de impostos, compreendidas as transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino básico fundamental e infantil, de 
conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, em concordância 
com o disposto na Emenda Constitucional nº 14/96.

Art. 15. Para cumprimento do disposto no §3º do artigo 16, da Lei Com-
plementar nº 101, de 04 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as 
despesas decorrentes da criação, expansão, ou aperfeiçoamento da ação 
governamental, aquelas cujo valor não ultrapasse o limite da alínea a do 
inciso II do artigo 23, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 

CAPÍTULO IV
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo, 
Projeto de Lei dispondo sobre alterações no sistema tributário municipal, e 
em especial sobre:
I – atualização do mapa de valores do Município;
II – atualização dos padrões de construção, criando inclusive novas clas-
sifi cações;
III – revisão parcial ou total da legislação tributária do Município;
IV – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse 
público e a justiça fi scal;
Parágrafo único – As propostas de alteração de que trata este artigo, 
deverão ser encaminhadas ao Poder Legislativo até o término do exercício 
anterior ao da incidência.

CAPÍTULO V
DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO

Art. 16-A O Projeto de Lei Orçamentária de 2023 conterá dotação 
específi ca para atendimento de programações decorrentes de emendas 
parlamentares individuais, caso seja estipulado percentual para emendas 
impositivas na Lei Orgânica Municipal até a data limite para envio da Lei 
Orçamentária Anual, conforme disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.
§ 1º Os recursos destinados às emendas individuais serão igualmente divi-
didos pelo número de parlamentares da Câmara, sendo que cada parla-
mentar poderá elaborar no máximo 05 (cinco) emendas individuais.
§ 2º Metade do valor total disponibilizado a cada parlamentar para emen-
das deverá ser destinada a ações e serviços públicos de saúde.
§ 3º As emendas individuais somente poderão alocar recursos para progra-
mação de natureza discricionária.
§ 4º No momento da elaboração da emenda, o parlamentar deverá 
informar, no mínimo, todos os dados dispostos no § 12, que comporão os 
Anexos da Lei Orçamentária.
§ 5º Cada emenda será especifi cada por um código alfanumérico de três 
dígitos, sendo que o primeiro dígito será composto pelo nome do parla-
mentar, o segundo, pelo último sobrenome do parlamentar, e o terceiro por 
uma numeração de 1 até 5, sendo 1 para mais prioritário e 5 para menos 
prioritário.
§ 6º A ordem de prioridade será utilizada pelo Poder Executivo, quando 
da necessidade de anular dotações orçamentárias, com a fi nalidade de 
atender ao disposto no § 1º do art. 10, ou para remanejar valores em caso 
de impedimento de ordem técnica na forma do art. 16-B.
§ 7º Os parlamentares poderão destinar emendas ao mesmo objeto, toda-
via, o controle disposto nos §§ 5º e 6º será efetuado de modo individuali-
zado.
§ 8º Caberá à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara analisar 
a compatibilidade e a legalidade das emendas e, após a aprovação do 
orçamento, elaborar os respectivos quadros demonstrativos consolidados 
das emendas parlamentares para serem incorporados como Anexos da Lei 
Orçamentária.
§ 9º As emendas que receberem parecer contrário da Comissão de Finan-
ças e Orçamento e as emendas vetadas passarão pelas mesmas regras defi -
nidas para os casos de impedimento de ordem técnica, conforme art. 16-B.
§ 10 Se o somatório de valores das emendas encaminhadas pelo parlamen-

tar for inferior ao montante ao qual ele possuir direito à destinação, tal 
diferença não será de execução obrigatória e poderá ser aplicada livre-
mente pelo Poder Executivo por meio da abertura de créditos adicionais.
§ 11 Se o somatório de valores das emendas encaminhadas pelo parla-
mentar for superior ao montante ao qual ele possuir direito à destinação, 
tal diferença será descontada de suas emendas, pela ordem de prioridade 
defi nida nos §§ 5º e 6º, da menos prioritária a mais prioritária, até se 
eliminar a diferença.
§ 12 Os quadros demonstrativos consolidados das emendas parlamentares 
conterão, no mínimo, as seguintes informações:
a) identifi cação do parlamentar subscritor e respectivo código da emenda 
na forma do § 5º;
b) razão social e número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) da entidade benefi ciada, quando for o caso;
c) nome do(s) Órgão(s) ou da(s) Secretaria(s) diretamente responsável(is) 
pela execução, repasse, implementação e/ou fi scalização, conforme o 
caso, e respectivo Programa de Trabalho e dotações correspondentes, 
observando-se a compatibilidade com o Plano Plurianual e com esta Lei;
d) detalhamento do objeto ou da fi nalidade da despesa, para execução 
adequada, controle e fi scalização;
e) justifi cativa apresentada pelo parlamentar para a destinação do recur-
so.
§ 13 Caso o recurso correspondente à emenda parlamentar seja alocado 
em Órgão ou Secretaria que não tenha competência para implementá-la, 
ou em grupo de despesa que impossibilite sua utilização, fi ca autorizado 
o Poder Executivo, cientifi cado o parlamentar, a remanejar o respectivo 
valor individual para o Órgão ou Secretaria e o respectivo Programa de 
Trabalho com atribuição para a execução da iniciativa.
§ 14 O remanejamento de que trata o § 13 não será considerado no côm-
puto dos limites para abertura de créditos adicionais estabelecidos nesta 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, podendo ser efetuado diretamente pelo 
Poder Executivo por meio de Decreto.
§ 15 Imediatamente após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder 
Executivo deverá abrir processo administrativo para cada emenda apro-
vada, com o objetivo de fazer cumprir o disposto neste artigo.
§ 16 Todos os atos relacionados a cada emenda deverão ser divulgados 
no sítio eletrônico da rede mundial de computadores (internet) do Poder 
Executivo, para acompanhamento dos vereadores e da população.
§ 17 Até 30 (trinta) dias após a aprovação da Lei Orçamentária, o Poder 
Executivo encaminhará uma relação com o número dos processos des-
critos no § 15, além de informar o local, em seu sítio eletrônico, em que 
poderá ser encontrada a íntegra do processo.
§ 18 Poderá ser adotado, pelos setores de contabilidade do Poder Exe-
cutivo, identifi cador da programação por emenda, a ser empregado nos 
sistemas de acompanhamento da execução fi nanceira e orçamentária do 
Município, com a fi nalidade de identifi car o proponente da inclusão ou 
do acréscimo da programação, e auxiliar no controle da execução das 
emendas.
§ 19 Ressalvados os demais casos tratados em legislação específi ca, 
os recursos destinados a entidades do Terceiro Setor sujeitar-se-ão às 
seguintes regras:
a) os termos e acordos fi rmados com organizações da sociedade civil 
(OSC) seguirão as disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014;
b) os contratos de gestão celebrados com organizações sociais (OS) 
deverão cumprir os requisitos previstos na Lei Federal nº 9.637, de 15 de 
maio de 1998;
c) os convênios e contratos celebrados com entidades fi lantrópicas e sem 
fi ns lucrativos observarão o disposto no § 1º do art. 199 da Constituição 
Federal;
d) os termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil 
de interesse público (OSCIP), atenderão os requisitos previstos na Lei 
Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999.
§ 20 À Secretaria ou órgão responsável pela implementação da emen-
da parlamentar caberá a verifi cação da respectiva viabilidade técnica, 
inclusive quanto ao atendimento ao disposto no § 19, o pagamento dos 
valores decorrentes da execução do Programa de Trabalho e a respectiva 
prestação de contas.
§ 21 Em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto na alínea b do art. 16-
B, o Poder Executivo deverá editar e publicar ato com os procedimentos e 
os prazos em que se dará a efetiva execução das programações decorren-
tes de emendas, ressalvados os casos de impedimento de ordem técnica.
§ 22 A Prefeitura, em hipótese alguma, cancelará restos a pagar alusivos 
às emendas individuais impositivas, ressalvados os saldos de restos a 
pagar estimativos não utilizáveis ou após regular notifi cação e aprovação 
do parlamentar propositor da emenda.

Art. 16-B As programações orçamentárias previstas no art. 16-A não se-
rão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica, 
que não sejam sanados na forma deste artigo.
§ 1º Entende-se como impedimento de ordem técnica a situação ou o 
evento de ordem fática ou legal que obsta ou suspende a execução da 
programação orçamentária.
§ 2º São consideradas hipóteses de impedimentos de ordem técnica, sem 
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prejuízo de outras posteriormente identifi cadas em ato do Poder Executivo:
I - a não comprovação de que os recursos orçamentários e fi nanceiros 
sejam sufi cientes para conclusão do projeto ou de etapa útil, com funciona-
lidade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade;
II - a incompatibilidade com esta Lei de Diretrizes Orçamentárias ou com 
o Plano Plurianual;
III - os impedimentos cujo prazo para superação inviabilize o empenho 
dentro do exercício fi nanceiro, na forma dos §§ 3º, 4º, 5º e 6º;
IV - as proibições de ordem legal ou normativa, ainda que surjam após a 
aprovação do orçamento, mas que impeçam sua execução;
V - as vedações para a contratação com entidades do Terceiro Setor, na 
forma de suas respectivas leis.
§ 3º No caso de impedimento de ordem técnica que inviabilize o empenho, 
a liquidação ou o pagamento da despesa, inclusive se houver veto à emen-
da individual, serão adotadas as seguintes medidas:
a) até 90 (noventa) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder 
Executivo enviará ao Poder Legislativo as justifi cativas do motivo do 
impedimento;
b) até 10 (dez) dias após o término do prazo previsto na alínea ao Pre-
sidente da Câmara notifi cará os parlamentares que tiveram emendas 
prejudicadas por impedimentos para que estes possam defi nir qual será a 
nova destinação dos valores;
c) até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto na alínea b, o 
parlamentar deverá informar ao Presidente e à Comissão de Finanças e 
Orçamento sobre qual será a nova destinação, respeitando-se ao disposto 
no § 12 do art. 16-A;
d) até 10 (dez) dias após o término do prazo previsto na alínea c, o Poder 
Legislativo indicará ao Poder Executivo com deverá ser o remanejamento 
da programação com impedimento;
e) até 30 (trinta) dias após o prazo previsto na alínea d, o Poder Execu-
tivo fará o remanejamento da programação, nos termos previstos na lei 
orçamentária anual.
§ 4º A fi m de manter a ordenação disposta no § 5º do art. 16-A, as emendas 
remanejadas serão reposicionadas na última colocação de prioridade para 
emendas do respectivo parlamentar, se estas forem destinadas a despesas 
que não estiverem na ordem de prioridade original.
§ 5º As programações decorrentes de emenda que permanecerem com im-
pedimento técnico após 31 de agosto de 2023 ou que ainda possuam saldo 
após sua a execução completa deverão ser remanejadas de acordo com a 
ordem de prioridade descrita no § 5º do art. 16-B, conforme necessidade 
de recursos.
§ 6º Após o dia 31 de outubro de 2023, respeitado o disposto no parágrafo 
anterior, o saldo remanescente das emendas e os decorrentes de impedi-
mentos de ordem técnica sem possibilidade de adequação não serão mais 
considerados de execução obrigatória e caberá ao Órgão ou Secretaria 
responsável por sua execução avaliar a melhor forma de aplicar o recurso.
§ 7º Não caracterizam impedimentos de ordem técnica:
a) alegação de falta de liberação ou disponibilidade orçamentária ou 
fi nanceira;
b) manifestação de órgão do Poder Executivo referente à conveniência e à 
oportunidade do objeto da emenda;
c) óbice que possa ser sanado mediante procedimentos ou providências de 
responsabilidade exclusiva do órgão de execução;
d) alegação de inadequação do valor da programação, quando o montante 
for sufi ciente para alcançar o objeto pretendido ou adquirir pelo menos 
uma unidade completa;
e) a classifi cação indevida de modalidade de aplicação ou de GND ou 
aquela que possa ser sanada na forma do § 13 do art. 16-A.

Art. 16-C Os parlamentares deverão zelar ao máximo para que a destina-
ção de suas emendas impositivas seja adequada, com o objetivo de evitar 
que tais programações se sujeitem a impedimento de ordem técnica.
§ 1º Caberá representação ao Ministério Público contra o vereador que, 
apesar de saber de irregularidades graves existentes ou inidoneidade 
declarada, destinar recurso à instituição ou entidade por meio de suas 
emendas.
§ 2º É vedada a promoção pessoal dos vereadores nos processos de desti-
nação e execução das emendas impositivas na forma do § 1º do art. 37 da 
Constituição Federal e do art. 85 da Lei Orgânica Municipal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. A proposta orçamentária do Poder Legislativo obedecerá aos limi-
tes previstos na Emenda Constitucional nº 25/2000, ou outra determinação 
que seja estabelecida em legislação posterior.

Art. 18. Na Lei Orçamentária Anual, as despesas de Juros, Amortizações 
e Demais Encargos da Dívida, serão fi xadas com base nas Operações 
Contratadas ou Pactuadas.

Art. 19. A Lei Orçamentária Anual deverá alocar prioritariamente recursos 
para o exercício de 2023, em projetos em andamento ou iniciados em 2022.

Art. 20. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às 
regras da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e outras normativas específi cas 
listadas na lei citada, devendo as entidades pretendentes se submeterem ao 
que segue:
I - Atendimento direto e gratuito ao público, quanto aos recursos repassa-
dos pelo Município;
II - Compromisso de franquear, na rede mundial de computadores (Inter-
net), demonstrativo mensal de uso do recurso municipal transferido, nos 
moldes da Lei Federal nº 12.527, de 2011;
III - Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devida-
mente avalizada pelo controle interno;
IV - Remuneração mensal dos dirigentes limitado ao subsídio pago ao 
Prefeito.
§ 1º O repasse às entidades do Terceiro Setor será precedido pela lei espe-
cífi ca de que trata o artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 2º O prazo para prestação de contas dos auxílios e subvenções será de 
até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício em que forem conce-
didos.

Art. 21. O Município aplicará no mínimo 15% (quinze por cento) das 
Receitas relacionadas na Emenda Constitucional nº 29/00, nas ações que 
envolvem a Saúde Pública do Município.

Art. 22. O Poder Executivo colocará à disposição do Ministério Público e 
da Câmara Municipal, até 31 de agosto de 2022, os estudos e estimativas 
das Receitas para o Exercício de 2023, acompanhado da respectiva meto-
dologia de cálculo.

Art. 23. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro de 2022, o 
Projeto de Lei do Orçamento Anual, ao Poder Legislativo, que o apreciará 
até o fi nal da sessão legislativa.

Art. 24. Não sendo devolvido o autógrafo da Lei Orçamentária até o início 
do exercício de 2023, o Poder Executivo fi ca autorizado a realizar a Pro-
posta Orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislati-
vo, na proporção de 1/12 (um doze avos), em cada mês.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Nova Odessa, 06 de julho de 2022

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 LEI Nº 3.554 DE 06 DE JULHO DE 2022 
 Altera o padrão de vencimentos dos empregos públicos de Agente de 

Controle de Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Saúde e 
Agente de Zoonoses. 

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 que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º  Altera-se o padrão de vencimentos dos empregos públicos de Agente de Con-
trole de Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Saúde e Agente de Zo-
onoses para P-42. 

Art. 2º  O Anexo I da Lei Complementar nº 45 de 05 de novembro de 2015 passa a 
vigorar com nova redação nas seguintes disposições: 

Art. 3º  Fica o Município autorizado a efetuar o pagamento das diferenças salariais 
retroativas a partir de 06 de maio de 2022. 

Art. 4º  As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, que será suplementada se necessário.

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

 Nova Odessa, 06 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
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 LEI Nº 3.555 DE 06 DE JULHO DE 2022 
 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras provi-

dências. 
LÁUDIO 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 que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º)  Inclui-se na Lei nº 3.463 de 27/10/2021 - Plano Plurianual, Lei nº 3.420 de 
05/07/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei nº 3.479 de 10/12/2021 
- Lei Orçamentária Anual (LOA) a seguinte alteração no orçamento.

Art. 2º)  Fica aberto na Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício 2022 e no Orça-
mento vigente, um crédito adicional especial no valor de R$ 5.540.000,00 (Cinco 
Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Reais), com a seguinte classifi cação orçamen-
tária.

02.00.00.00 Prefeitura Municipal

02.01.00.00 Gabinete do Prefeito e Dependências

02.12.04.00 Manut  da Iluminação Pública

15.452.0002.1.077 Infraestrutura Urbana

4.4.90.51 Obras e Instalações

02.100.0000 Fonte de Recurso da Despesa R$     560.000,00

02.00.00.00 Prefeitura Municipal

02.01.00.00 Gabinete do Prefeito e Dependências

02.01.02.00 Manut do Sistema Viário

15.452.0002.1.003 Asfalto e Recapeam. Asfáltico de Ruas e Avenidas

4.4.90.51 Obras e Instalações

02.100.0000 Fonte de Recurso da Despesa R$ 1.580.000,00

Dotação 28

02.00.00.00 Prefeitura Municipal

02.05.00.00 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

02.05.01.00 Manutenção dos Parques, Jardins e Bosques

18.451.0006.1.011 Revitalização  dos  Bosques,  Parques,  Praças,

Jardins

4.4.90.51 Obras e Instalações

02.100.0000 Fonte de Recurso da Despesa R$   300.000,00

02.00.00.00 Prefeitura Municipal

02.07.00.00 Secretaria Municipal de Saúde

02.07.01.00 Manutenção da Secretaria Munic. de Saúde

10.302.0008.1.024 Aquisição de Material Permanente

4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente

02.300.0000 Fonte de Recurso da Despesa R$  100.000,00

02.00.00.00 Prefeitura Municipal

02.06.00.00 Secretaria Municipal de Educação

02.06.01.00 Manutenção do Ensino Infantil

06.181.0002.1.016 Const/Amp  e  Reforma  de  Escolas  do  Ensino

Infantil

4.4.90.51 Obras e Instalações

05.280.0000 Fonte de Recurso da Despesa R$ 1.500.000,00

02.00.00.00 Prefeitura Municipal

02.06.00.00 Secretaria Municipal de Educação

02.06.02.00 Manutenção do Ensino Fundamental

06.181.0002.1.019 Amp. e Reforma da Secretaria de Educação

4.4.90.51 Obras e Instalações

05.282.0000 Fonte de Recurso da Despesa R$ 1.500.000,00

Art. 3º)  Os créditos autorizados no art. 2º, serão cobertos por Excesso de Arrecada-
ção provenientes de:

  Emendas Parlam. do Est. de São Paulo R$ 2.440.000,00
 Sec. de Saúde do Estado de São Paulo R$   100.000,00

Art. 4º)  Os créditos autorizados no art. 2º, serão cobertos por Superávit Financeiro 
provenientes de:
  Minist. Da Educação - QSE R$ 3.000.000,00

Art. 5º)  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 Nova Odessa, 06 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA Nº 648 | SEGUNDA-

FEIRA, 10 DE MAIO DE 2021. 
 DECRETO 4.407, DE 22 DE ABRIL DE 2021 

ONDE SE LÊ: 

              " ..., para o biênio de 2021/2022"

LEIA-SE:

 "..., para o biênio de 2021/2023"
   

 PORTARIA Nº 419 DE 08 DE JULHO DE 2022 
 "Nomeia Gestor do Fundo Municipal de Cultura -FMC." 

C ONSIDERANDO  o Art. 60 da Lei Municipal nº 3.024 de 16 de fevereiro de 2016 
que dispõe que o Fundo Municipal de Cultura - FMC será administrado pela Direto-
ria de Cultura e Turismo;

CONSIDERANDO  a Lei Complementar Municipal nº 67 de 15 de outubro de 2021 
que dispõe sobre a Reorganização Administrativa e Organizacional do Poder Executi-
vo e que extinguiu o cargo de Diretor de Cultura e Turismo; 

CONSIDERANDO  que a extinta Diretoria de Cultura e Turismo se subordinava dire-
tamente à Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo; 

CONSIDERANDO  o disposto no Decreto 3.870 de 24 de outubro de 2018 que apro-
va o regulamento do Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências;

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER , Prefeito Municipal de Nova Odessa, Estado de São 
Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em seu art. 78, 
Inciso II

R E S O L V E:

Art. 1º  Fica nomeado como Gestor do Fundo Municipal de Cultura o Senhor Thiago 
Gentil, Secretário de Esporte, Cultura e Turismo, matrícula nº 7270.  

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 443 de 
19 de agosto de 2021.   

 Nova Odessa, 08 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 

 CODEN 
  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA 

 EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO Nº  0645/2022.  CONTRATANTE:  Companhia de Desenvolvimento 
de Nova Odessa.  CONTRATO Nº.  0011/2022.  CONTRATADA:  Formativa - Ges-
tão Estratégica de Projetos, Desenvolvimento Organizacional e de Pessoal EIRE-
LI.  VALOR:  R$ 96.000,00.  VIGÊNCIA:  04 meses.  ASSINATURA:  24/06/2022. 
OBJETO: Contratação de assessoria especializada para prestação de serviços técnicos 
de elaboração do diagnóstico ambiental da situação atual da cobertura fl orestal nas 
áreas de nascentes e margens dos corpos d'água dos sistemas de abastecimento do 
Município de Nova Odessa- Sistemas Lopes e Recanto, conforme as especifi cações 
constantes- no termo de referência.  MODALIDADE:  Dispensa de Licitação.
   

 EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO Nº  0728/2022.  CONTRATANTE:  Companhia de Desenvolvimento de 
Nova Odessa.  CONTRATO Nº.  0012/2022.  CONTRATADA:  Pereira Garcia Socie-
dade Individual de Advocacia.  VALOR:  R$ 48.960,00.  VIGÊNCIA:  12 meses.  AS-
SINATURA:  24/06/2022.  OBJETO: Contratação de empresa especializada, visando 
a prestação de serviços de Assessoria na Área Societária, durante o período de 12 
(doze) meses, englobando os serviços especifi cados no termo de referência.  MODA-
LIDADE:  Dispensa de Licitação.
   

 EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO Nº  0560/2022.  CONTRATANTE:  Companhia de Desenvolvimento 
de Nova Odessa.  CONTRATO Nº.  0013/2022.  CONTRATADA:  Pedreira Fazen-
da Velha Ltda.  VALOR:  R$ 210.700,00.  VIGÊNCIA:  24 meses.  ASSINATURA:
04/07/2022.  OBJETO: Aquisição de 3.500 toneladas de pedra tipo "bica corrida", para 
uso na manutenção das vias públicas no município de Nova Odessa, durante o período 
de 24 (vinte e quatro) meses.  MODALIDADE:  Pregão Eletrônico nº 0004/2022.
   

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  0004/2022.  PROCESSO Nº  1353/2021. 
CONTRATANTE:  Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa.  CONTRA-
TADA:  Bear Engenharia EIRELI.  DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 
 Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 0004/2022, sen-
do: prazo de execução para 01 (um) mês, período compreendido entre 17/06/2022 
à 16/07/2022 e prazo de vigência para 01 (um) mês, período compreendido entre 
21/06/2022 à 20/07/2022, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei Federal nº 13.303/16 
e da cláusula 20 do contrato ora aditado.  ASSINATURA:  15/06/2022.

 Nova Odessa, 07 de julho de 2022 
 ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO 

 Diretor Presidente 
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