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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

 DIRETORIA DE SUPRIMENTOS 
   

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

HOMOLOGO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitações, nome-
ada pelo Decreto nº 4514 de 18 de janeiro de 2022, na licitação  Tomada de Preços nº. 
05/2022 , e  ADJUDICO  o objeto deste certame em favor da empresa  Vênus Engenha-
ria e Construtora Ltda - EPP.

 Nova Odessa, 18 de julho de 2022 
 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 

 Secretário de Educação 
   

 EDITAL DE HABILITAÇÃO 

Edital: 05/CV/2022. Processo: 7941/2022. Objeto:Contratação de empresa especiali-
zada para reforma dos vestiários, implantação de iluminação e implantação de rede de 
proteção em campo de futebol do São Jorge.Modalidade: Carta Convite. Proponentes: 
03. Empresas Habilitadas: 03. Ucraniana Serviços e Construções Ltda, V.P. de Campos 
- EPP e Elo9 Eireli.

 Nova Odessa, 18 de julho de 2022 
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

   

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Em vista do teor constante do Pregão Presencial n° 31/2022, oriundo do Processo Ad-
ministrativo n° 1681/2022, critério de julgamento menor preço por item, cujo objeto 
consiste no registro de preços para futuras e eventuais aquisições de tubo de concreto ar-
mado, tipo PA2, para águas pluviais, 60cm de diâmetro x 1,50 de comprimento, e tubos 
de concreto armado, PA2 para águas pluviais, 40cm de diâmetro x 1,50 de comprimento, 
nos termos das especifi cações constantes do edital e anexos, e levando em consideração 
o parecer jurídico da Procuradoria juntado às fl s. 77/91 aprovando a minuta de edital, e a 
ADJUDICAÇÃO  do objeto pelo Pregoeiro do certame em favor da licitante vencedora 
VALDIR JOSÉ CEREGATO - ME, inscrita no CNPJ n° 05.735.248/0001-14, pelo valor 
unitário de R$ 139,50 (centro e trinta e nove reais e cinquenta centavos) referente ao 
tubo de concreto armado de 60 cm, e o valor unitário de R$ 99,80 (noventa e nove reais 
e oitenta centavos) referente ao tubo de concreto armado de 40 cm, e na minha qualidade 
de autoridade superior da Secretaria de Obras, requisitante do presente certame,  HO-
MOLOGO  esta licitação com fundamento nas disposições constantes da Lei Federal n° 
10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/1993. Publique-se.

 Nova Odessa, 19 de julho de 2022 
 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 

 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 
   

 AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2022 - 2ª VERSÃO 

O Município de Nova Odessa, por seu Secretário de Educação, 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° 27/2022 , cujo objeto consiste 
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no registro de preços visando futuras e eventuais prestações de serviços de manu-
tenção preventiva, corretiva, reparação, adaptação e alteração em prédios públicos 
municipais da Secretaria de Educação, nos termos do edital e anexos,  agendada para 
ocorrer no próximo dia 21/07/2022 . A suspensão se faz necessária em virtude da per-
tinência das alegações de um pedido de esclarecimento enviado por potencial licitante, 
o que necessitou a retifi cação de algumas cláusulas editalícias. Ato contínuo, a nova 
data de abertura da 3ª Versão do Edital, com tais correções supra, serão publicadas na 
imprensa ofi cial.

 Nova Odessa, 19 de julho de 2022 
 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 

 Secretário de Educação 
   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de Registro de Preços n°. 163/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 3129/2022. Edital. 09/PE/2022. Detentora:  CIRURGICA UNIÃO 
LTDA.  Assinatura: 08/07/2022. 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, 08 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo nº1605/2022. Ratifi cando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato 
do Secretário de Saúde que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Fede-
ral nº 8.666/93 para a a contratação de empresa para prestação de serviços terapêuticos 
para atendimento à mandado judicial, por dispensa de licitação, da Equipe Educar Clí-
nica de Intervenção Comportamental LTDA. M.E. no valor de R$ 18.000,00 (dezoito 
mil reais) pelo período de seis meses.

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

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo nº1605/2022. Ratifi cando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o 
ato do Secretário de Saúde que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei 
Federal nº 8.666/93 para a aquisição de medicamentos para utilização na Farmácia 
Hospitalar, por dispensa de licitação, das empresas Lumar Comércio de Produtos Far-
macêuticos LTDA. - R$1.624,00; G.T.S. Global RJ Distribuidora de Medicamentos 
LTDA. - R$ 120,00; Comercial Cirúrgica Rioclarense - R$ 11.844,00; Drogafonte 
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LTDA. - R$ 1.890,07; Ferrari & Folle Drogaria LTDA. M.E. - R$ 2.355,00, com valor 
total de R$ 17.833,07.

 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo nº9081/2022. Ratifi cando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do 
Secretário de Saúde que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 
8.666/93 para a aquisição de medicamentos para utilização na Farmácia Hospitalar, por 
dispensa de licitação, da empresa C.M. Hospitalar S.A com valor total de R$ 10.480,80.

 Nova Odessa, 18 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato: 63/2022. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 
7273/2022. Modalidade: Dispensa art. 24 inc. II da Lei 8.666/93. Contratada:  Washing-
ton Luiz Silva Filgueira 05091123822 . Assinatura: 20/06/2022. Objeto: Manutenção 
preventiva e corretiva em Motor Gerador de energia na Vigilância Epidemiológica, res-
ponsável pelo armazenamento de vacinas no Município de Nova Odessa pelo período 
de 12 (doze) meses, sem fornecimento de peças.

 Nova Odessa, 20 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato: 65/2022. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administra-
tivo: 3983/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 12/2022. Contratada:  GMS CO-
MÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO EIRELI . 
Assinatura: 21/06/2022. Valor Contratado: R$ 34.000,00 Objeto: AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS PARA VEDAÇÃO DE JANELAS NO 
HOSPITAL MUNICIPAL.

 Nova Odessa, 20 de julho de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Face ao constante dos autos do Processo n° 8385/2022, referente ao Pregão Eletrônico 
n° 20/2022, do tipo menor preço global, HOMOLOGO o procedimento licitatório, com 
fundamento no inciso XXII, do art. 4° da Lei n° 10.520/2002 e inciso VI do art. 43 da 
Lei n° 8.666/93, fi cando na seguinte conformidade: o objeto deste Pregão em favor da 
empresa VALE VERDE COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.

 Nova Odessa, 15 de julho de 2022 
 DAINA GUTMANIS 

 Secretária de Meio Ambiente, Parques e Jardins 
   

 AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 11/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, por sua Secretaria Municipal de Administração, 
torna público a ABERTURA do edital de licitação Tomada de Preço n° 11/2022, oriundo 
do Processo Administrativo n° 6514/2022, que será realizada na sala de reuniões da Pre-
feitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova 
Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a  sessão no dia 08/08/2022, às 14h00 , e tem 
por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
que visam a realização de avaliações e as devidas adequações nas contas de energia 
elétrica pagas pela Administração Municipal, nos termos das especifi cações constantes 
do instrumento convocatório e anexos. O edital estará disponível para download no 
seguinte link de acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

 Nova Odessa, 20 de julho de 2022 
 VILSON RIBEIRO DO AMARAL 

 Secretário de Administração 
   

 CONVITE N° 06/2022 
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

Ata de Abertura de envelopes de Habilitação referente a licitação Carta Convite 
n.º 06/2022, em 19 de julho de 2022.  Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e 
vinte e dois (19/07/2022), às 14 horas reunidos os membros da Comissão Permanente de 
Licitações, nomeados através do Decreto n.º 4514 de 18 de janeiro de 2022, para o ato 
de abertura do envelope de documentos, referente à Carta Convite n.º 06/2022. Conside-
rando que as seguintes empresas: 1) Ucraniana Serviços e Construções Ltda. sob proto-
colo nº 9177/2022, 2) V.P. de Campos - EPP sob protocolo nº 9190/2022 , 3) Empreiteira 
Ferrezin Ltda-Me sob protocolo nº 9213/2022 e Elo9 Facilite Eireli sob protocolo nº 
9241/2022 neste ato representada pelo senhor Jesiel Rohwedder Silva. Antes de proce-
der à abertura dos respectivos envelopes, o representante presente e a CPL conferiram 
se os mesmos se encontram devidamente fechados e incólumes. A Comissão de Licita-
ções deu então início aos trabalhos de abertura do envelope contendo a documentação 
exigida no Edital, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos 
para exame e rubrica. Ato contínuo verifi cou-se quanto à documentação das empresas 
que estão em consonância com o exigido na carta convite, restando HABILITADAS no 
certame. Ato contínuo, como não houve apresentação de Termo de Desistência Recur-
sal, fi cam as licitantes intimadas, desde já, à abertura do prazo recursal quanto à fase 
de habilitação. Caso não haja protocolo de recursos quanto a esta fase,  fica marcada a 
data para abertura dos envelopes de propostas para o dia 26/07/2022 às 14 horas , 
na sala de reuniões do Paço Municipal. Nada mais a constar, encerramos a presente ata 
que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital de 
licitação Pregão Presencial n° 37/2022, oriundo do Processo Administrativo n° 
8958/2022, 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 03/08/2022, às 09h00, e tem por objeto a contra-
tação de empresa especializada para executar o projeto “ser feliz na melhor idade”, 
a ser realizado no Clube da Melhor Idade, através de aulas de ginástica localizada, 
hidroginástica, dança coreografa, pilates e coral, nos termos das especificações cons-
tantes do instrumento convocatório e anexos. O edital estará disponível para downlo-
ad no seguinte link de acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

RAFAEL BROCCHI DE MATTOS
 SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
   

 PORTARIA Nº 429/2022 
 Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

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

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 11 de julho de 2022 ,a senhora  LUCIANA GUIMARÃES 
VALENTIM DA SILVA , portadora da Cédula de Identidade RG n.º 24.160.761-
9/SP, PIS/PASEP 128.04602.22-4, para o emprego de  EDUCADOR DE DESEN-
VOLVIMENTO INFANTIL , P34, com carga horária de 30 h/s mais 02 horas de 
HTPC, criado pela Lei nº 2.713/13, sob o regime da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT). Classifi cado sob n.º 94º, Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º  Responsabilizar-se pelas crianças, segundo a divisão por grupos etários, de-
senvolvendo atividades pedagógicas e serviços de cuidados, higiene e organização 
do material e dos espaços. Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta 
pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de entrada 
e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, higiene, 
atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; per-
manecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
retroativos a 11 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 430/2022 
 Nomeia servidor para o emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVI-

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

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 11 de julho de 2022 ,a senhora  VALDIRENE CRISTINA 
DA SILVA , portadora da Cédula de Identidade RG n.º 26.250.870-9/SP, PIS/PASEP 
126.40480.07-3, para o emprego de  EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL , P34, com carga horária de 30 h/s mais 02 horas de HTPC, criado pela 
Lei nº 2.713/13, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifi -
cado sob n.º 96º, Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º  Responsabilizar-se pelas crianças, segundo a divisão por grupos etários, de-
senvolvendo atividades pedagógicas e serviços de cuidados, higiene e organização 
do material e dos espaços. Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta 
pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de entrada 
e saída dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, higiene, 
atividades recreativas e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; per-
manecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar na organiza-
ção, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de 
recreação às crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comu-
nicando ocorrências, eventuais enfermidades; executar outras atribuições correlatas.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
retroativos a 11 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 431/2022 
 Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

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

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 11 de julho de 2022 ,a senhora  DEODETE APARECIDA 
MARQUES HERRMANN  portadora da Cédula de Identidade RG n.º 12.195.751-
2/SP, PIS/PASEP 121.06217.25-2, para o emprego de  PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I - PEB I , P52, com carga horária de 25 h/s mais 5 HTPC, criado pela 



Nova Odessa, Quarta-feira, 20 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 3

Lei nº 3252/19, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifi ca-
do sob n.º 143. Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º  Competirá ao servidor participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais do 
ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de alu-
nos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar da 
elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias de 
recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de 
Ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos 
fi ns educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 11 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 432/2022 
 Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-

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

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 11 de julho de 2022 ,a senhora  ADRIANA DOS ANJOS 
GADI  portadora da Cédula de Identidade RG n.º 25.200.737-2/SP, PIS/PASEP 
125.59357.26-9, para o emprego de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - 
PEB I , P52, com carga horária de 25 h/s mais 5 HTPC, criado pela Lei nº 3252/19, 
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifi cado sob n.º 147. 
Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º  Competirá ao servidor participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais do 
ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de alu-
nos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar da 
elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias de 
recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de 
Ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos 
fi ns educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 11 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 433/2022 
 Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-

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

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 11 de julho de 2022 ,a senhora  ELISÂNGELA SPERI  por-
tadora da Cédula de Identidade RG n.º 34.639.514-8/SP, PIS/PASEP 126.44581.26-7, 
para o emprego de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I , P52, com 
carga horária de 25 h/s mais 5 HTPC, criado pela Lei nº 3252/19, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifi cado sob n.º 148. Concurso Público 
Municipal 01/18.

Art. 2.º  Competirá ao servidor participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais do 
ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de alu-
nos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar da 
elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias de 
recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de 
Ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos 
fi ns educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 11 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 434/2022 

 Nomeia servidor para o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA I -  PEB I 

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

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 11 de julho de 2022 ,a senhora  FLAVIA RODRIGUES 
BRAGA ZAGUI,  portadora da Cédula de Identidade RG n.º 32.820.372-5/SP, PIS/
PASEP 126.51148.23-9, para o emprego de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁ-
SICA I - PEB I , P52, com carga horária de 25 h/s mais 5 HTPC, criado pela Lei nº 
3252/19, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classifi cado sob 
n.º 149. Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º  Competirá ao servidor participar na elaboração da proposta curricular da Uni-
dade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas. Ministrar aulas nas séries iniciais 
do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de 
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola 
com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de En-
sino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recupera-
ção para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-
lecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação 
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento 
dos fi ns educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 11 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 12 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA NO 442/2022 
 Nomeia servidor agente político 

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

R E S O L V E

Art. 1o Nomear,  no dia 14 de julho de 2022,  o senhor  ANTONIO ERIBELTO PIVA 
JUNIOR , R.G Nº.7.379.140-4, para ocupar o cargo Agente Político de  SECRETÁ-
RIO ADJUNTO DE GOVERNO , criado pela Lei Complementar nº. 67, de 18 de 
outubro de  2021, lotado na Secretaria de Governo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 14 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 15 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 443/2022 
 Nomeia servidor comissionado. 

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

 R E S O L V E :

Art. 1.º  Nomear,  no dia 14 de julho de 2022 , a senhora  ELISABETE MAZUCHI
WELSK BORGES DE CARVALHO , portadora da Cédula de Identidade RG n.º 
13.756.104-0/SP, para ocupar o cargo comissionado de  ASSESSOR DE GABINETE 
SUPERIOR , criado pela Lei Complementar nº 67, de 18 de outubro de 2021, lotada 
na Secretaria de Saúde.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 14 de julho de 2022.

 Nova Odessa, 15 de julho de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº444/2022 
 Revoga a Portaria nº 426/2022 e dá outras providências. 

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

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

CONSIDERANDO  a perda do objeto da apuração ante a exoneração do servidor 
J.A.G, matrícula 22522, antes da instauração do Processo Administrativo Disciplinar 
pela portaria 426/2022 de 08 de julho de 2022, publicado no Diário Ofi cial Municipal 
em 13 de julho de 2022, conforme documentos acostados nos autos administrativos 
P.M.N.O 4893/2021.

RESOLVE: 

Art. 1º  Fica revogada na sua integridade a Portaria nº 426/2021 que institui Comissão 
Processante e dá outras providências.  

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 Nova Odessa, 15 de julho de 2022 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 
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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 074/2022 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O EMPREGO DE EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA". 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos classifi cados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, do 13º e 16º, para o Emprego de 
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, para atribuição de  01 (uma) vaga , conforme classifi cação publicada no "Diário 
Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 09 de fevereiro de 2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  01 de agosto de 2022, às 09:00 horas , no Auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) -  original e cópia ;
  2-Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura Plena) ou Ensino Médio com habilitação para Magistério -  cópia autenticada ;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício -  original .
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/21 para o 
emprego de  EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA .  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos até o dia  04/08/2022 , munido de  todos os documentos  necessários os quais serão di-
vulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  08/08/2022.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARQUES, JARDINS, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS 
   

 NOTIFICAÇÕES AMBIENTAIS 

A Diretoria de Meio Ambiente cumprindo o estabelecido no parágrafo único do Art. 4º da Lei Municipal nº 2701 de 20 de maio de 2013,  NOTIFICA  sobre o descumprimento 
do Art. 1º, alínea "a" do mesmo dispositivo legal que dispõe sobre a conservação de terrenos.
 Os notifi cados, abaixo relacionados, seguirão o prazo para cumprimento das notifi cações: será de sessenta (60) dias para a construção e reparo de muro e passeio e de até sete 
(7) dias para a limpeza de terrenos, contados do recebimento da notifi cação ou da data da publicação no edital, em conformidade ao Art. 5º da Lei 2701 de 20 de maio de 2013.

 Os processos e notifi cações estarão disponíveis para consulta na Diretoria de Meio Ambiente, no endereço: Av. Dr. Eddy de Freitas Criciúma, nº 150 (fundo), Centro, Nova 
Odessa - São Paulo.

 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 
   

 MULTAS AMBIENTAIS 

O Município de Nova Odessa  MULTA  os proprietários ou responsáveis pelos imóveis abaixo descritos, que terão a partir desta data o prazo de 10 dias para a regularização do 
débito, sujeito a acréscimos de juros conforme previsto na legislação vigente, estipulada na Lei Municipal nº 2.701/2013.
 Recomenda-se também verifi car a atualização cadastral (endereço de entrega) junto ao setor de cadastro, para que as correspondências possam ser entregues e para evitar 
sanções legais.

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para maiores orientações: (19) 3476-5728

 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 
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Curso:
Nível Superior: Comunicação Social - 
Jornalismo, Direito e Informática.

Benefícios:
Bolsa Auxílio:
R$ 1.212,00 por mês – jornada 30hs 
semanais.

Prefeitura Municipal
de Nova Odessa

VAGAS
DE ESTÁGIO

Verifique os Requisitos 
no Edital se inscreva e 

responda o questionário:

https://pp.ciee.org.br/vitrine/5714/detalhe

18/07/2022 
até às 12h00 do dia

01/08/2022,
no site do CIEE.

INSCRIÇÕES E RESPOSTAS
AO QUESTIONÁRIO 

Auxílio transporte 
Municipal.
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