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TERMO DE RETIFICAÇÃO AO PRIMEIRO TERMO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 14/2022

Processo: 14.358/2021
Licitação: Chamada Pública 02/2021
Contrato n. 14/2022

  Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o Primeiro Termo de Prorrogação de 
Prazo ao contrato  nº 14/2022, celebrado entre o Município de Nova Odessa e 
a empresa BANCO BRADESCO S.A, contratada através da Chamada Pública n. 
02/2021, para prestação de serviços bancários de recebimento de tributos e demais 
receitas municipais através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em pa-
drão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, postos de atendimento bancários, 
lotéricas, correspondentes bancários e canais eletrônicos, com prestação de contas por 
meio magnético dos valores arrecadados  

Onde se lê:
CLAUSULA I

  De Conformidade com o celebrado entre o Município de Nova Odessa e o Itaú Uni-
banco S.A, fica prorrogado a vigência do mesmo por 12 (doze) meses, iniciandoem 
28 de janeiro de 2023, com término em 27 de janeiro de 2024

Lê-se: 
CLAUSULA I

  De Conformidade com o celebrado entre o Município de Nova Odessa e BANCO 
BRADESCO S.A, fica prorrogado a vigência do mesmo por 12 (doze) meses, inician-
doem 28 de janeiro de 2023, com término em 27 de janeiro de 2024

Nova Odessa, 07 de fevereiro de 2023
BRAUNER ANTONIO FELICIANO

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

RETIFICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO nº 12300/2022 é o presente para 
retificar a publicação do dia 06 de janeiro de 2023, acerca da licença prêmio do(a) 
servidor(a) SOLANGE DE LOURDES DA SILVA, matrícula 5100, onde constou "...
que receberá 60 (sessenta) dias em pecúnia,  obedecendo ao que dispõe a Legislação 
em vigor." leia-se "?que entrará em descanso por 60 (sessenta) dias em 06 de fevereiro 
a 06 de abril de 2023, obedecendo ao que dispõe a Legislação em vigor."  

Nova Odessa, 13 de fevereiro de 2023

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

Nº 972 | Segunda-feira, 13 de Fevereiro de 2023 | Diário Oficial de Nova Odessa | http://www.novaodessa.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação 

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. Qual-
quer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre 

como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica. 
E-mail: doficial@novaodessa.sp.gov.br

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

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 12293/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de ARI DOMIN-
GOS ALVES, matrícula 4694, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 21 de 
fevereiro a 22 de março de 2023, e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo 
ao que dispõe a Legislação em vigor.

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 2371/2020, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de JOAO DIO-
NISIO DE OLIVEIRA, matrícula 2048, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias 
em 06 de março a 04 de abril de 2023, obedecendo ao que dispõe a Legislação em 
vigor.

Nova Odessa, 13 de fevereiro de 2023

SECRETARIA DE SAÚDE
 

ATOS DA VISA  - INTERDIÇÃO

O setor de Vigilância Sanitária COMUNICA a população quanto ao risco sanitário 
constatado na COMUNIDADE TERAPÊUTICA ASSOCIAÇÃO INDEPENDÊN-
CIA, situada a Rua Pastor Andreys, 41 - Chácaras Central - Nova Odessa/SP com a 
penalidade de  INTERDIÇÃO TOTAL, em cumprimento ao artigo 91 do Código 
Sanitária Estadual lei 10083/98.

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

EDITAL- 02/2023 INSCRIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO 
DE DIREÇÃO / VICE-DIREÇÃO  E COORDENADOR  

PEDAGÓGICO

Ficam abertas no período de 13 a 15/02/2023 as inscrições para os interessados, inte-
grantes da Rede Municipal, em substituição dos CARGOS DEDIRETOR DE ES-
COLA / VICE-DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO para o ano de 
2023 de acordo com o parágrafo 3º e 4º do artigo 4º da Lei Complementar nº 44/2015 
que dispõe sobre o Plano de Carreira, na seguinte conformidade:
1-Da inscrição:

 Período de inscrições de 13 a 15 de fevereiro de 2023 nas unidades escolares através 
de preenchimento e entrega ao diretor de escola de ficha de inscrição específica para 
esse fim, anexando o comprovante de Diploma de Pedagogia.

  A inscrição poderá ser realizada por vice-diretores, coordenadores e professores inte-
ressados em concorrerem às substituições das escolas municipais;  
2-Da Classificação:
  a- A classificação será realizada de acordo com os critérios utilizados e da pontuação 
obtida no Processo de Atribuição/Remoção de 2023, considerando a pontuação do 
município, até 30/06/2022 .
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 Fica estabelecido o prazo de dois dias para interposição de recursos, após a divulgação   
      da classificação inicial;

 A Secretaria Municipal divulgará com antecedência de dois dias uteis a data das atribuições que irão acontecer ao longo do ano letivo.

3- Da Atribuição:

 A atribuição será realizada pela Secretaria de Educação sempre que houver necessidade de substituição, somente em períodos superiores a 30 dias, com exceção dos períodos 
de férias ou recesso, através de chamamento dos interessados.

 A atribuição será realizada obedecendo a seguinte ordem de classificação:
   1º - Vice diretores;
  2º -Coordenadores Pedagógicos.
  3º  Professores.

 Para concorrer a substituição o interessado não poderá estar afastado para nenhum fim no início da substituição e contar com no mínimo três anos de exercício na rede municipal.

 Perderá a substituição o substituto que se afastar por qualquer fim em período superior a dez dias, com exceção das férias regulares.

 Poderá ser concedida licença prêmio de até 30 dias ao substituto que estiver em substituições por tempo indeterminado em períodos superior a seis meses.

 Ficará impedido de novas substituições o substituto que desistir da substituição ou perder a substituição em virtude de afastamentos superior a dez dias.

 A substituição terá sua vigência a partir da data de início da Portaria de Designação e término quando cessar o afastamento do substituído.

 A substituição é para um período de 02 anos (2023 e 2024) ou quando cessar o afastamento do titular
4- Demais Disposições:
  As situações não previstas no presente edital serão deliberadas pela Secretaria Municipal de Educação. A classificação gerada pelos editais anteriores não será mais válida, pois 
todos os interessados foram atendidos ou não manifestaram interesse nas sessões de atribuições que aconteceram em 2022 e 2023.

JOSÉ JORGE TEIXEIRA
Secretário de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Educação

  INSCRIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE DIREÇÃO /VICE-DIREÇÃO /

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

(PARA O ANO DE 2023)

(Conforme Edital 09 /2022 da Secretaria Municipal de Educação )

NOME: 

________________________________________________________________________

RG: 

___________________________________________________________________________

UNIDADE 

SEDE_____________________________CARGO____________________________

TELEFONE________________________

CARGO PRETENDIDO PARA COORDENAÇÃO

( poderá ser assinalado mais de uma opção)

(    ) DIREÇÃO

(   ) VICE DIREÇÃO

(   )COORDENAÇÃO

________________________________________

Assinatura do inscrito

PREENCHIMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PONTUAÇÃO NO MUNICÍPIO_________________________________

HOMOLOGAÇÃO ___________________________________________
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