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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
 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 59/2022. CONTRATANTE: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 5029/2022. Modalidade - Pregão Presencial 22/2022, CONTRATA-
DA: Proeste Tupa Comercio de Veículos e Peças Ltda. Assinatura: 01//06/2022. VALOR R$ 135.000,00 Objeto: Constitui objeto à aquisição de veículo automotor novo (zero 
quilometro) de fabricação nacional, ano 2022 ou superior de 7 lugares, para atender às necessidades da diretoria de transportes para o atendimento aos setores da prefeitura 
municipal de Nova Odessa conforme descrições do termo de referência.

ROBSON FONTES PAULO
Secretário de Governo

 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº5403/2022. Ratificando 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 8.666/93para a aquisição de medicamentos para atendimento a mandado judicial, por dispensa de licitação, das empresas CTAC Serv. Apoio Adm. - R$18.199,89, Cannect 
Serv. Int. S/A - R$20.890,00, com valor total de R$39.089,89.

Processo nº6281/2022. Ratificando 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 II da Lei Federal nº 
8.666/93para a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos hospitalares, por dispensa de licitação, da 
Medsystem Equipamentos Médicos Eireli, com valor mensal de R$1.450,00 e valor total de R$17.400,00 (dezessetemil e quatrocentos reais) pelo período de 12 (doze) meses.

Processo nº6339/2022. Ratificando 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 II da Lei Federal nº 
8.666/93para a locação de cinco scanners para utilização na Secretaria de Saúde, por dispensa de licitação, da empresa Copimaq de Campinas Comércio de Máquinas Ltda, com 
valor mensal de R$959,30 e valor total de R$11.511,60 (onze mil quinhentos e onze reais e sessenta centavos) pelo período de 12 (doze) meses.

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

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital:01/PE/2022.Modalidade: Pregão Eletrônico.Processo Administrativo:345/2022. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado pelo pregoeiro em favor da seguinte empresa: o item 125, 
objeto deste pregão eletrônico nº 01/2022 em favor da empresa HM MEDICAMENTOS LTDA. Data da adjudicação e Homologação:01/06/2022.

Nova Odessa, 01 de junho de 2022
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 081/2020 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO). CONTRATANTE:  Município de Nova Odessa. Processo 
Administrativo: 5.795/2020. Modalidade - Dispensa Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, CONTRATADA: Maestro Sistemas Públicos Ltda. Assinatura: 02/06/2022. VALOR 
R$ 17.500,00 Objeto: Licença de uso de software para Diretoria de Habitação

VILSON RIBEIRO DO AMARAL
Secretário de Administração

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PORTARIA NO 393/2022
Exonera, a pedido, servidor lotado no emprego público de OPERADOR DE MOTOSERRA

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
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Art. 2º.  O crédito aberto na forma do Art.1º será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO o contido nos autos do PMNO nº 6800/2022;

RESOLVE:

Art. 1oExonerar, a pedido, no dia 01 de junho de 2022, o senhor IVAN PEREIRA COSTA, matrícula funcional 7504, do emprego público de OPERADOR DE MOTO-
SERRA.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 01 de junho de 2022.
Nova Odessa, 06 de junho de 2022

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 

DECRETO Nº 4.549 DE 11 DE ABRIL DE 2022.
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências".

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento vigente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 22.894.700,00 
(Vinte e Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, e Setecentos Reais) distribuídos nas seguintes dotações:
  Suplementação:
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Art. 3º.  Parte do crédito aberto na forma do Art. 1º será coberto com recursos provenientes de:
Superávit Financeiro:

 Recurso Estadual - PAB R$     140.000,00

 Recurso Estadual - MAC R$       30.000,00

 Recurso Federal - FNDE - QSE R$     550.000,00   

Total de Superávit Financeiro:R$     740.000,00

Art. 4º.  Parte do crédito aberto na forma do Art. 1º será coberto com recursos provenientes de:
Excesso de Arrecadação:

 Recurso Próprio - ICMS R$  5.790.000,00

 Recurso Estadual - Emenda - Saúde R$     195.500,00

 Recurso Federal - MAC - Saúde R$  1.224.000,00   

Total de Excesso de Arrecadação:R$  7.209.500,00

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de abril de 2022.
Nova Odessa, 06 de junho de 2022

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

DECRETO Nº 4.568 DE 31 DE MAIO 2022
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências".

CLAUDIO JOSE 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 os artigos 42 e 43, § 1º, Inc. I, II, III e IV, §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320 de 1.964, que dispõem sobre a abertura de créditos suplementares.
CONSIDERANDO o artigo 4º, Inc. II da Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 3.479 de 10 de dezembro de 2021.

CONSIDERANDO a Lei Municipal 3.538 de 19 de março de 2.022, Lei de Abertura de Crédito Adicional Especial.

Decreta:
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento vigente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, um Crédito Adicional Especial na importância de R$ 160.513,04(Cento 
e Sessenta Mil, Quinhentos e Treze Reais, e Quatro Centavos) distribuído na seguinte dotação:

Art. 2º.  O crédito aberto na forma do art.1º, será coberto por Excesso de Arrecadação provenientes de:

 FUSSP - Convênio Corte e Costura R$     10.513,04

 Emenda Parl. Estadual - Casa Civi lR$   150.000,00

Art. 3º) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 06 de junho de 2022

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

DECRETO Nº 4.571 DE 03 DE JUNHO DE 2022.
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências".

CLAUDIO 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 os artigos 42 e 43, § 1º, Inc. I, II, III e IV, §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320 de 1.964, que dispõem sobre a abertura de créditos suplementares.

CONSIDERANDO o artigo 4º, Inc. II da Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 3.479 de 10 de dezembro de 2021.

Decreta:
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento vigente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 288.000,00 (Du-
zentos e Oitenta e Oito Mil Reais) distribuídos nas seguintes dotações:
Suplementação:

Art. 2º.  O crédito aberto na forma do Art.1º será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de junho de 2022.

Nova Odessa, 06 de junho de 2022
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
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 SECRETARIA DE SAÚDE
 

ATOS DA VISA

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

1-PROCESSOS DEFERIDOS
 Processo: 75/15      Protocolo: 178/21
Razão Social: Unimed de SBO e Amr. Participações S/A
2-PROCESSOS DEFERIDOS ALIMENTOS
 Processo: 278/21      Protocolo: 278/21
Razão Social: Risotolândia Serviços de Alimentação Ltda

DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 03/05/2022: Autuado SC N.O. C.O. LTDA; data da Autuação 27/04/22: Data da Decisão 
01/06/22: CNPJ: 41.756.754/0001-53 Processo nº 5236/2022; Rua Rio Branco, nº 200 - Centro - Nova Odessa/SP; Artigo 112 inciso I da Lei 10.083 de 23/09/98. Deferido por 
parte da autoridade sanitária superior e aplicação de Penalidade de Advertência. O processo Administrativo será encerrado e apto a ser arquivado
.

Nova Odessa, 03 de junho de 2022
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
 

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 notificados, abaixo relacionados, seguirão o prazo para cumprimento das notificações: 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 notificação ou da data da publicação no edital, em conformidade ao Art. 5º da Lei 2701 de 20 de maio de 2013.

 Os processos e notificações 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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

DECRETO Nº  4567, DE 30 DE MAIO DE 2022.
"Regulamenta os critérios e prazo de entrega da Declaração de Bens por parte dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 

13 da Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992, alterada pela Lei Federal n° 14.230, de 25 de outubro de 2021, 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 78, Inciso 
I,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam regulamentados, nos termos do presente decreto, os critérios e prazo de entrega da Declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, por parte 
dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º. Todo agente público do Poder Executivo Municipal, como forma de atender às disposições contidas no Art. 13 da Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992, alterada 
pela Lei Federal n° 14.230, de 25 de outubro de 2021 deverá entregar anualmente, cópia da declaração anual de bens apresentada à Receita Federal, não sendo substituível por 
declaração propriamente digitada ou manuscrita.

Parágrafo único: Consideram-se agentes públicos para os efeitos deste Decreto, os mesmos indivíduos na Lei Federal n° 8.429/92, assim identificados: todo aquele que exer-
ce, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função pública direta ou indireta desde Município.

Art. 3º. A declaração de bens deverá ser apresentada:

I - Acompanhada dos documentos admissionais solicitados no início do exercício junto ao serviço público municipal;

II - anualmente, até o último dia do mês subsequente ao do prazo final para entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - DIRPF;

III - na data de cessação do vínculo empregatício com o município.

§1º O agente que se encontrar, a qualquer título, regularmente afastado ou licenciado terá o prazo de 10 (dez) dias, contados do seu retorno ao serviço, para apresentar a decla-
ração de bens.

§2º A cópia da declaração de bens apresentada à Receita Federal será inserida exclusivamente no portal do servidor, localizado no endereço eletrônico http://www.novaodessa.
sp.gov.br, através de arquivo com extensão .pdf e nomeado sem pontos ou caracteres especiais.
Art. 4º. Sem prejuízo das demais sanções previstas, a não apresentação da declaração de bens, nos prazos fixados neste decreto, acarretará a suspensão do pagamento da remu-
neração do agente público até o efetivo cumprimento de referida obrigação.

§1º Para os fins previstos no "caput" deste artigo, a unidade de recursos humanos deverá adotar os procedimentos necessários à suspensão do pagamento da remuneração do 
agente público até o 5º (quinto) dia útil após a expiração dos prazos previstos neste decreto, sob pena de responsabilidade funcional.

§2º Ocorrendo a suspensão do pagamento da remuneração do agente público, nos termos do §1º deste artigo, e sendo posteriormente apresentada a declaração de bens, o res-
tabelecimento do pagamento da remuneração suspensa seguirá o cronograma normal da folha de pagamento, podendo se dar até o final do mês em que se deu o cumprimento 
da obrigação.
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Art. 5º. O agente público que se recusar a apresentar a declaração de bens, que apresentá-la falsa ou apresentar documento que não enquadre como Declaração de Imposto de 
Renda da Pessoa Física (DIRPF), ficará sujeito à pena de demissão a bem do serviço público, nos termos do § 3º do artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

§1º A recusa do agente público será considerada quando não ocorrer a apresentação da declaração de bens:

I - havendo vínculo ativo com a Administração Direta ou Indireta, após 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do pagamento da remuneração a que se refere o artigo 4º.

II - não havendo vínculo ativo com Administração Direta ou Indireta, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias estabelecido em notificação da unidade de recursos humanos, a 
ser expedida em até 30 (trinta) dias, contados da data de cessação do vínculo.

§2º Uma vez configurada a recusa da apresentação da declaração de bens, nos termos do § 1º deste artigo, a unidade de recursos humanos deverá adotar as medidas voltadas à 
instauração de processo administrativo disciplinar para aplicação da pena de demissão a bem do serviço público ou, na hipótese já ter sido encerrado o vínculo funcional, para 
anotação em prontuário.

Art. 6º. As Secretarias Municipais, por seus titulares, ficam incumbidos de fornecer o apoio indispensável, com vistas à plena execução deste Decreto.

Art. 7º. O sigilo da declaração de bens do agente público será preservado, salvo em caso de requisição dos órgãos de fiscalização externa.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 30 de maio de 2022

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

LEI Nº 3.542 DE 02 DE JUNHO DE 2022 
AUTOR: VEREADOR LEVI RODRIGUES TOSTA

Institui, no calendário oficial do Município, o "Dia da Reanimação Cardiovascular" 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. Fica instituído o "Dia da Reanimação Cardiovascular" no calendário oficial do Município, a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de outubro.

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

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 02 de junho de 2022

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

LEI Nº 3.543 DE 02 DE JUNHO DE 2022 
AUTOR: VEREADOR PAULO HENRIQUE BICHOF

Reconhece de utilidade pública municipal a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa - CNPJ 33.947.379/0001-38.
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 a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa, estabelecida na Rua Sigesmundo Anderman, nº 731, Jardim Éden, na cidade de Nova Odessa/SP, 
reconhecida como de Utilidade Pública, uma vez que preenche os requisitos da Lei nº 1.945, de 10 de novembro de 2003, e suas ulteriores alterações.

Art. 2º. A associação que trata o artigo antecedente, de cunho voluntário e sem fins lucrativos, deverá cumprir todos os requisitos da Lei nº 1.945, de 10 de novembro de 2003, 
e suas alterações, inclusive prestar contas anualmente de todas as suas atividades desenvolvidas no município, sob pena de cessação da declaração de Utilidade Pública ora 
concedida.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Nova Odessa, 02 de junho de 2022

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

DECRETO Nº 4.573 DE 06 DE JUNHO DE 2022.
"Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo ao convênio médico e odontológico aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal"

CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 3.530 de 27 de abril de 2022 que autoriza o Município a conceder ajuda de custo para o Convênio Médico e Odonto-
lógico;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, consolidar e disciplinar os procedimentos relativo à concessão das benesses mencionadas.  

CLAUDIO 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:  

D E C R E T A:

Art. 1º Será concedido aos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal ajuda custo de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) para o convênio 
médico e R$10,00 (dez reais) para o convênio odontológico dos servidores municipais, em conformidade com o inciso IV da Lei Municipal nº 3.530 de 27 de abril de 2022.

Art. 2º Para recebimento da ajuda de custo referente aos meses de março, abril, maio e junho do ano de 2022, deverá o servidor apresentar comprovante de pagamento e cópia 
do boleto ou documento em que conste expressamente o nome do servidor como beneficiário até o dia 15 de junho de 2022.  

Art. 3º É dever do servidor comprovar sua condição como conveniado aos planos médicos e odontológico, apresentando o comprovante de pagamento e cópia do boleto ou 
documento em que conste expressamente o nome do servidor como beneficiário até o dia 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano.  

  §1º Caso o servidor não apresente os comprovantes nos prazos estipulados no caput, o repasse dos benefícios será interrompido e o servidor devolverá os valores que tenha 
recebido indevidamente.  

  §2º No caso do servidor aderir a plano médico ou plano odontológico após as datas aludidas no caput, deverá apresentar requerimento ao Departamento de Recursos Humanos 
com cópia do contrato ou outro documento que o caracterize como beneficiário e cópia do comprovante de pagamento da primeira mensalidade até o dia 15 do mês subsequente.   

Art. 4º No caso de cancelamento do plano médico e/ou odontológico antes das datas aludidas no Art. 3º, deverá o servidor apresentar requerimento, imediatamente, para ces-
sação do benefício, sob pena de devolução dos recursos recebidos indevidamente.  

Art. 5º A ajuda de custo será somente para o servidor público, não podendo ser cumulativa e nem será estendida aos seus dependentes.  

Art. 6º Caso o servidor público possua convênio médico ou odontológico por intermédio do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Autárquicos e Funda-
cionais de Nova Odessa), caberá a esse informar o Departamento de Recursos Humanos mensalmente.  

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Nova Odessa, 06 de junho de 2022

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL
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