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Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs

Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EPP - CNPJ: 01.328.535/0001-59
P.E. 238/19 – PROC. 12174/19 – ATA/0563/19 - EMPENHO
4277/2020
Notiﬁco Derradeiramente o representante legal da contratada, para
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO-URGENTE-ORDEM JUDICIAL
EMPRESA: Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Ref.: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE MEDICAMENTO “IMIPRAMINA 10 MG”, PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
PROCESSO Nº 0023491-35.2015.8.26.0576 - VIJ.
Notiﬁco o representante legal da empresa para apresentar a cotação do medicamento supramencionado, bem como a informação de
disponibilidade, a ﬁm de atendermos a ORDEM JUDICIAL referenciada. O valor cotado do medicamento em tela deverá apresentar
o desconto CAP, conforme arts. 1º e 2º, V, da Resolução nº 3, de
2/03/11 - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos –
CMED, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei 10.742,
de 6/10/2020. Registramos que a solicitação de orçamento já fora
pleiteada através de e-mails em 03.12.19, 05.12.19, 09.12.19,
02.01.20, entretanto até a presente data não obtivemos resposta.
SMS
DESPACHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020
DESPACHO: Tendo em vista a pandemia de Coronavírus (COVID-19) e, por razões de Saúde Pública, ﬁca REVOGADO o Chamamento Público nº 01/2020. Pedro Ganga – Sec. Mun. CulturaDESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratiﬁcação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 10/20
Contratada: Gilberto Aparecido Gonçalves
Objeto: Locação de imóvel situado a Rua São José nº 43 – Bairro
Vila Fiorezzi, nesta, destinado às instalações da junta de serviço
militar. Fundamento: Art. 24, X, da L.F 8.666/93. Gab. Prefeito. Jose
R. Moreira.
EXTRATO
3. Termo aditivo de contrato
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/17
Contrato nº PRE/0132/17
CONTRATADA: Fernanda S. Custódio Fisioterapia ME
OBJETO: Nos termos do art., II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 04 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS.
EXTRATO
1° Termo aditivo de contrato
Dispensa por Limite; Contrato DPL/0012/19
Contratada: Orsegups Monitoramento Eletrônico LTDA
Objeto: Nos termos do art.57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMH – Fabiana Z. Azevedo
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 62/2020 - Processo 1722/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de alvenaria (areia grossa, pedra e outros) para os Cemitérios Municipais.
Secretaria Municipal de Administração. Tendo em vista o feriado
municipal do dia 19/03/2020 e a edição do Decreto Municipal 18546
de 09/03/2020 que declarou facultativo o ponto no dia 20/03/2020,
ﬁca redesignada a data de abertura da sessão, conforme segue:
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/03/2020, às
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 66/2020 - Processo 1826/2020
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de postos de
trabalho terceirizados para condução de veículos escolares (ônibus)
de acordo com as especiﬁcações do edital e seus anexos, para
atendimento da Secretaria Municipal de Educação.
Tendo em vista o feriado municipal do dia 19/03/2020 e a edição do
Decreto Municipal 18546 de 09/03/2020 que declarou facultativo
o ponto no dia 20/03/2020, ﬁca redesignada a data de abertura da
sessão, conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á até
o dia 24/03/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos
interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICA-

ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 44/2020 – Processo Licitatório
n.º 1419/2020
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de postos de
trabalho terceirizados para condução de veículos automotores
escolares e condução de motocicletas para entrega de cargas de
acordo com as especiﬁcações do edital e seus anexos. Secretaria
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início
dia 02/11/2020 sendo declarada vencedora do item 1 a empresa:
L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI
(item 1). O item 2 foi cancelado. Houve manifestação de intenção
de recurso pelas empresas GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME, G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E C C O RIO PRETO LTDA ME. Houve
apresentação de contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão
prolatada na sessão. O processo foi encaminhado à autoridade
superior que ratiﬁcou a decisão da pregoeira, negando provimento
as intenções de recurso. – Mariana Correa Pedroso FernandesPregoeira.
Homologação: Ato contínuo, adjudico o item 1 à empresa L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI , conforme propostas declarada vencedora. Por não vislumbrar qualquer
ilegalidade, homologo o certame. Sueli Petronilia Amancio Costa
- Secretária Municipal de Educação. O inteiro teor encontra-se a
disposição dos interessados no Portal de Compras e nos autos do
processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 733/2019 – Processo Licitatório
n.º 15.907/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais pedagógicos em atendimento às Unidades Escolares. Secretaria Municipal
de Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia
03/03/2020 sendo declarada vencedoras do pregão as empresas:
DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME (item
9), GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME (itens 2,
3, 6, 8), GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME (item 10), MARCOS
OTAVIO VIOTO ME (itens 1, 4, 7) e NEW RIBE COMERCIAL EIRELI – ME (item 5). Não houve manifestação de intenção de recurso.
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia
Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia A Costa - Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 37/2020 – Processo Licitatório
n.º 1.402/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de carro térmico em
atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal. Secretaria
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início
dia 03/03/2020 sendo declarada vencedoras do pregão as empresas: LUCAS GUILERME DA SIL SILVA (itens 1, 2, 3). Não houve
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia A Costa - Secretária Municipal de Educação.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2019
Objeto: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI TERMINAL DE
EMBARQUE DE ÔNIBUS NA AVENIDA POTIRENDABA ESQUINA
COM AVENIDA MARGINAL DA RODOVIA TRANSBRASILIANA (BR
153) – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licitação,
à vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria
Municipal de Obras (ﬂs. 993), o qual é utilizado como razões de
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, desclassiﬁca a proposta - no valor de R$ 2.689.344,66 - que foi apresentada
pela empresa ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
em razão de não ter cumprido o que foi exigido no subitem 6.3.1 do
edital. Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classiﬁcação das propostas: 1º Colocado: CONSTROESTE
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 2.545.905,30 - O
inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo
a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n°
88/2020, PROCESSO 1965/2020, objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviço de locação de máquina de café
para o fornecimento de 120.000 doses de café prontos aos pacientes no desjejum. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das
propostas dar-se-á até o dia 06/04/2020, às 14:00h. e abertura a
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n°
89/2020, PROCESSO 1966/2020, objetivando o registro de preços
para aquisição de LM, solupan e shampoo automotivo para limpeza
dos veículos da frota municipal. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/04/2020,
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n°
78/2020, PROCESSO 1875/2020, objetivando o registro de preços
para aquisição de ventiladores oscilante de parede para atendimento ás unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação.
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/04/2020, às
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no
Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n°
87/2020, PROCESSO 1963/2020, objetivando o registro de preços
para aquisição de lixeira com pedal. Secretaria Municipal de Saúde.
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/04/2020, às
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no
Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n°
72/2020, PROCESSO 1866/2020, objetivando o registro de preços
para contratação de empresa para prestação de serviços de pintura, com fornecimento de materiais e mão de obra, nos núcleos,
quadras, praças e demais dependência da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 03/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos
interessados, no Portal de Compras.
PORTARIA Nº 010
De 18 de março de 2020
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto - EMURB, no
uso das atribuições que lhe são conferidas,
Considerando a decisão do Comitê Gestor de Enfrentamento do
coronavírus do Município de São José do Rio Preto – SP;
Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção
e transmissão local e preservar a saúde dos empregados públicos,
estagiários, terceirizados e do público em geral;
Considerando a necessidade de manter, tanto quanto possível, a
prestação dos serviços de modo a causar o mínimo impacto aos
munícipes e visitantes deste município.
DETERMINA:
CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS
Art. 1º - Fica suspensa obrigação de controle da jornada de trabalho por meio de biometria (ponto digital), ﬁcando, desde já, autorizada a adoção de cartão de identiﬁcação pessoal com código de
barras para controle da jornada de trabalho.
Art. 2º- Fica determinado aos empregados públicos da EMURB que
tenham retornado de regiões consideradas endêmicas, como também aquelas que tiveram contato habitual com viajantes dessas
regiões, o afastamento compulsório dos locais de trabalho, pelo
período de 14 (quatorze) dias contados a partir da data de retorno
ao Brasil ou de eventual contato de pessoas contaminadas, com a
realização de teletrabalho, sem interferência na contagem de tempo para qualquer ﬁm ou desconto referente ao auxílio alimentação,
mediante requerimento com documentos comprobatórios dirigidos
para deliberação da Diretoria Executiva da EMURB.
Art. 3º - Facultar a permanência em regime de teletrabalho aos
funcionários:
I – portadores de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam
a imunidade, devidamente comprovadas por atestado médico
a ser submetido à avaliação do Serviço Médico contratado pela
EMURB, e encaminhado mediante solicitação e apresentação dos
documentos dispostos no artigo 12° desta portaria para deliberação
da Diretoria Executiva;
II – gestantes, mediante requerimento e apresentação dos documentos dispostos no artigo 12° desta portaria para deliberação da
Diretoria Executiva;
III – maiores de 60 (sessenta) anos, apresentando os documentos
dispostos no artigo 12° desta portaria para deliberação da Diretoria
Executiva.
Art. 4º - Limitar o ﬂuxo do público em geral nas dependências
da Empresa Municipal de Urbanismo - EMURB, aí incluídos os
fornecedores e congêneres, ressalvados os casos de pessoas que
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participarão de atos oﬁciais ou comprovarem a necessidade de
ingresso.
Parágrafo único - Ficam temporariamente suspensos a visitação
pública e o atendimento presencial do público externo que puder
ser prestado por meio eletrônico ou telefônico.
Art. 5º - Determinar aos Gestores de Contratos que sejam notiﬁcadas as empresas contratadas para a responsabilidade destas em
adotar os meios necessários à conscientização de seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e à necessidade de reportar
a ocorrência de sintomas de febre ou sintomas respiratórios, sob
pena de responsabilização contratual em caso de omissão que
resulte em prejuízo à Empresa Municipal de Urbanismo - EMURB.
Art. 6º - Como medidas proﬁláticas, determinar aos dirigentes das
diversas áreas da Empresa Municipal de Urbanismo - EMURB que
observem as seguintes orientações:
I – evitar aglomeração de pessoas, sobretudo nos ambientes onde
não seja possível garantir a ventilação natural;
II – adiar reuniões presenciais que não sejam estritamente necessárias;
III – na ocorrência de reuniões inadiáveis, que essas sejam realizadas em espaços que propiciem distanciamento mínimo de 1 (um)
metro pessoa a pessoa, conforme orientação da Organização Pan
Americana da Saúde – OPAS;
IV - Determinar o reforço das medidas de limpeza e desinfecção
das superfícies e demais espaços administrados pela EMURB
(elevadores, maçanetas, cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e
equipamentos e corrimões) com a utilização de detergente neutro,
seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio);
V - Recomendar à Presidência dos Conselhos de Administração e
Fiscal que as reuniões sejam realizadas remotamente por prazo de
30 (trinta) dias.
CAPÍTULO II
DO REGIME DE TELETRABALHO
Art. 7º - Fica instituído o regime de teletrabalho no âmbito da
EMURB, em caráter temporário e excepcional;
Art. 8º - O regime de teletrabalho consiste na realização do impulsionamento processual, mediante atuação nas plataformas de
gestão, ﬁscalização, controle e comunicação eletrônica, participação em vídeo ou teleconferências, prestação de informações e/ou
outras atividades que possam ser realizadas sem a presença física
do funcionário nas instalações da EMURB, conforme as competências inerentes ao cargo e lotação do funcionário.
§ 1º - O funcionário deverá permanecer à disposição durante o
horário de expediente da EMURB, de acordo com a jornada normal
de trabalho, para contato telefônico ou eletrônico.
§ 2º Ficarão inalterados o regime de distribuição de tarefas e metas
atualmente válidas para o funcionário.
Art. 9º - O funcionário em regime de teletrabalho ﬁca dispensado do
expediente presencial nas instalações da EMURB.
§ 1º O não comparecimento ao local de trabalho pelo funcionário
durante o teletrabalho será justiﬁcado no controle de ponto da
EMURB pela cheﬁa imediata como serviço externo, mediante apresentação de relatório das atividades desenvolvidas.
§ 2º O funcionário poderá ser convocado para a realização de
atividades presenciais, eventuais e limitadas no tempo, conforme
necessidade de serviço ou a critério da cheﬁa imediata.
Art. 10º - A adesão ao regime de teletrabalho será realizada mediante solicitação do funcionário.
Art. 11º - São requisitos ao teletrabalho:
I - a disponibilidade de capacidade para operação do processo
digital e demais sistemas da EMURB com suporte web, de contato
telefônico e eletrônico, remotamente pelo servidor; e
II - a anuência da cheﬁa imediata.
Art. 12º - A adesão ao regime de teletrabalho será autorizada após
a apresentação da seguinte documentação:
I - solicitação do servidor;
II – declaração do cumprimento dos requisitos do art. 11;
III – anuência da cheﬁa imediata e estabelecimento das atividades
a serem cumpridas;
IV - deferimento de autorização da Diretoria Executiva.
Parágrafo único: os pedidos mencionados no caput serão objeto de
avaliação de conveniência e oportunidade pela cheﬁa imediata.
Art. 13º - A cheﬁa imediata é responsável pelo monitoramento do
trabalho realizado no regime de teletrabalho e deverá, ao ﬁm do
período:
I - atestar a regular atuação do funcionário, mediante relatório;
II - anotar eventuais falhas na atuação;
III - justiﬁcar as ausências registradas no sistema de ponto decorrentes do regime de teletrabalho; e
IV - solicitar a apuração de responsabilidade no caso de eventuais
falhas na prestação dos serviços ou descumprimento desta Portaria.
Parágrafo único. Os atestes mencionados nos incisos I e II deverão
ser acostados na referida documentação referida no art. 11.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14º - O teletrabalho não altera o regime disciplinar aplicável.
Art. 15º - A ações e atividades propostas entrarão em vigor até nova
determinação.
Art. 16º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos á partir de 23 de março de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor-Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.008 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALINE BLAYA FRUTUOSO SALOME, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 14/03/2020.
PORTARIA N.º 34.009 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA PAULA DE SOUZA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.010 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA PAULA LISBOA
CAMPANERI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal
de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da
Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a
10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.011 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREA ZOCCAL
MINGOTI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 13/03/2020.
PORTARIA N.º 34.012 DE 17 DE MARÇO DE 2020
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CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CELESTE ANDRADE
TRINCHAO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação,
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.013 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CRISTINA DE FATIMA
NOGUEIRA MAYOR, Médico Clínico Geral, lotado(a) na Secretaria
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos,
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta
a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.014 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DEBORA CRISTINA
ALBREGARD STORTI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos,
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta
a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.015 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DENISE SAVAZO,
Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 14/03/2020.
PORTARIA N.º 34.016 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELISANGELA MARIA
DE SIQUEIRA RAMOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a
15/03/2020.
PORTARIA N.º 34.017 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ERIKA DONISETE
SARTORI TIMOTEO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a
10/03/2020.
PORTARIA N.º 855 DE 17 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, DIEGO
FERREIRA PAULO e CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ para
sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE
SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados no expediente
protocolado sob o nº 2020000072780.
PORTARIA N.º 34.018 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FABIO DE NAZARE
OLIVEIRA, Médico Plantonista, lotado(a) na Secretaria Municipal de
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 15/03/2020.
PORTARIA N.º 34.019 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ISABEL CRISTINA
AGORRETA, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos,
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta
a 13/03/2020.
PORTARIA N.º 34.020 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) JOSLENE CIBINELI
SCARPETO DE MORAIS, Diretor de Escola, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os
efeitos desta a 16/03/2020.
PORTARIA N.º 34.021 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) KATIA IZABEL DE
OLIVEIRA, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.022 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCELO JOSE COLOMBO, Médico Neurologista, lotado(a) na Secretaria Municipal de
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.023 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCIA CRISTINA
CALIXTO ALVES COLTURATO, Pedagogo, lotado(a) na Secretaria
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos,
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta
a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.024 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIA INES MARTINS,
Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 11/03/2020.
PORTARIA N.º 34.025 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIANGELA BASTON
PIRES DE CARVALHO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a
10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.026 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MELISSA REGIANE
VOLLET, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99,
da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 08/03/2020.
PORTARIA N.º 34.027 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ROMY TANAKA BARBOSA DRUDI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação,
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 15/03/2020.
PORTARIA N.º 34.028 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) YARA FRANCISCA VASCONCELOS CAMOLESI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos,
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta
a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.029 DE 17 DE MARÇO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo n.º 1000191-22.2018.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.913
de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de
seus vencimentos do(a) servidor(a) MARILU ALVES ANCHIETA DA
SILVA GOMES, Dentista, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 07/12/2012”.
PORTARIA N.º 34.031 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREA APARECIDA
DA SILVA, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a

03/03/2020.
PORTARIA N.º 34.032 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREA APARECIDA
DE MELO CAMPOS, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c.
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos
desta a 17/03/2020.
PORTARIA N.º 34.033 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CARINA APARECIDA DA
COSTA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99,
da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 17/03/2020.
PORTARIA N.º 34.034 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELISANGELA APARECIDA PERCELINA ALVES, Técnico em Enfermagem, lotado(a)
na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo
os efeitos desta a 17/03/2020.
PORTARIA N.º 34.035 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) GRAZIELLA MARCHETTO DE OLIVEIRA PESTANA, Técnico em Enfermagem, lotado(a)
na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo
os efeitos desta a 17/03/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.555
DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de novembro de 2019,
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito
Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.070.000,00 (três milhões,
setenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360
R$ 2.070.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 652
R$ 1.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata
o artigo 1º decorrem do superávit ﬁnanceiro veriﬁcado no Balanço
Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for
pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 17 de março de 2020, 168º
Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política de São José
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.557
DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional – COMSEA – do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e nos termos do art. 64, inciso VI, da Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA – de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, para o mandato de 02 (dois) anos,
os seguintes membros:
Indicados do Poder Público:
I - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:
a)
Titular: Ana Beatriz Frata Bronca
b)
Suplente: Lucimeire Aparecida Zaniboni
c)
Titular: Claudinéia de Fátima Romanzini Delﬁno
d)
Suplente: Sara Guerra Ismael Zanchini
II - Secretaria Municipal de Assistência Social:
a)
Titular: Willian Meque
b)
Suplente: Maria Sônia dos Santos Miele
III - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo:
a)
Titular: Leila Nasser Lopes
b)
Suplente: Larissa Tiago Volpi
IV - Secretaria Municipal de Saúde:
a)
Titular: Aline Aparecida dos Santos
b)
Suplente: Livia Maria Vetorelli Borges
Indicados da Sociedade Civil:
I - Movimento Sindical, de empregados ou patronal, urbano ou rural:
a)
Titular: Paulo Roberto da Silva / SINHORES
b)
Suplente: Geni Marques da Silva / SINHORES
II - Associação e / ou Cooperativas de Produtores Rurais:
a)
Titular: Osvaldo Ribeiro / COOPERIOPRETO
b)
Suplente: Frank Willian Soares / COOPERIOPRETO
III - Associação de classes proﬁssionais e empresariais:
a)
Titular: Luciana Brazoloto Guimarães / CRN-3
b)
Suplente: Luiz Paulo de Carvalho Junior / CRN-3
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IV - Movimentos populares organizados, associações comunitárias
e organizações não governamentais:
a)
Titular: Belarmino Caldeira da Silva Neto / Associação do
Conjunto Habitacional 2 Vendas G
b)
Suplente: Maria Neide Gomes Jardim / Associação do
Conjunto Habitacional 2 Vendas G
c)
Titular: Ricardo Augusto Diogo Sanches / Associação das
Damas de Caridade
d)
Suplente: Carlos Leandro Sinhorini / Associação das Damas de Caridade
V - Instituições de Ensino Superior públicas e privadas:
a)
Titular: Ana Lucia Barretto Penna / UNESP
b)
Suplente: Ellen Silva Lago Vanzela / UNESP
c)
Titular: Tereza Cristina Castilho Gorayeb / FATEC
d)
Suplente: Eduardo Oliveira Ignácio / FATEC
e)
Titular: Natasha Aparecida Grande de França / UNIRP
f)
Suplente: Lara Borghi Virgolin / UNIRP
VI - Entidades corporativas do Sistema S (Senai, SESI, SENAC,
SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP):
a)
Titular: Alexandre Melinsky / SENAC
b)
Suplente: Murillo Michel / SENAC
c)
Titular: Camila Barbosa Granado Bianchi / SESC
d)
Suplente: Denise Andreo / SESC
Art. 2º A vigência do mandato dos membros será de 02 (dois) anos.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de março de 2020; 168º
Ano da Fundação e 126º Ano da Emancipação Política de São
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.450
DE 16 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelas empresas
que comercializam veículos automotores usados, no âmbito do
município de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no artigo 6º, incisos III e IV do
Código de Defesa do Consumidor, as empresas que comercializam veículos automotores usados, no âmbito do município de São
José do Rio Preto, são obrigadas a ﬁxar nos veículos as seguintes
informações:
I – Marca/Modelo;
II – Ano/Modelo;
III – Valor do Veículo;
IV – Quilometragem;
V – Tipo de Transmissão/Câmbio;
VI – Itens de Série.
§ 1º Essas informações deverão ser ﬁxadas preferencialmente no
para-brisa do veículo, devendo ter as dimensões de 210 mm de
largura e 297 mm de altura, equivalente a folha A4.
§ 2º No item VI, deverá constar se o veículo é equipado com
ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos e
alarme.
§ 3º Caso o veículo seja oferecido na modalidade de consignado, deverá constar a informação de forma clara, não excluindo a
responsabilidade do lojista em relação às garantias previstas no
Código de Defesa do Consumidor.
§ 4º A presente lei aplica-se a todo tipo de veículo que possua
registro no sistema nacional de trânsito.
Art. 2º As empresas que comercializam veículos automotores usados são obrigadas a apresentar a pesquisa do veículo automotor
junto ao DETRAN, em conformidade com a Lei Federal 13.111, de
25 de março de 2015, além do contrato de compra e venda.
Parágrafo Único. Quando da venda do veículo, deverá ser arquivado o comprovante de entrega ao consumidor do contrato de compra
e venda e da pesquisa a que se refere o caput para o comprador do
veículo, documentos estes que deverão permanecer no estabelecimento à disposição das autoridades ﬁscalizadoras.
Art. 3º Fica obrigada a exibição de forma clara de quais instituições
ﬁnanceiras são oferecidas para ﬁnanciamento dos veículos, com as
seguintes informações:
I – Nome da Instituição Financeira;
II – Taxa de juros e encargos aplicados no ﬁnanciamento;
III – Número mínimo e máximo de parcelas oferecidas;
IV – Telefone e ou outros meios de contato com o agente ﬁnanceiro.
Art. 4º Essas informações deverão ser entregues ao consumidor no
ato da venda do veículo, obedecendo aos seguintes critérios:
I – cabeçalho, onde deverá constar a seguinte expressão: “Opções
e Condições de Financiamento”;
II – sem a disposição de qualquer tipo de meio ou propaganda que
possa inﬂuenciar o consumidor, e
III – constar o número da referida Lei.
Art. 5º No descumprimento da presente Lei, ﬁca sujeito o infrator a
uma multa de 10 (dez) UFM diárias até o cumprimento da exigência, constituindo também infração à presente a Lei a imprecisão de
qualquer das informações especiﬁcadas pela presente.
§ 1º No caso de reincidência no período de 5 (cinco) anos o valor
da multa será cobrado de forma dobrada.
§ 2º A empresa infratora terá seu alvará de funcionamento cassado
após a aplicação de 3 (três) multas por descumprimento da presente lei.
Art. 6º Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, para assegurar-lhe ﬁel cumprimento.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de março de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por aﬁxação
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.866/2020
Projeto de Lei nº 033/2019
Autoria da propositura: Vereador Jean Dornelas
LEI Nº 13.451
DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Institui no Município de São José do Rio Preto a "Credencial para
Pessoa com Transtorno de Espectro Autista" (TEA), e dá outras
providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio

Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída no Município de São José do Rio Preto a "Credencial para Pessoa com Transtorno de Espectro Autista" (TEA),
com vistas à atenção integral e acessibilidade aos serviços públicos
municipais.
Art. 2º A Credencial referida nesta Lei deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações:
I - nome completo, número da Carteira de Identidade ou Registro
Geral e endereço;
II - nome e telefone do tutor ou curador, se houver;
III - alergias a medicamentos e tipo sanguíneo;
IV - grau de intensidade do transtorno;
V - medicação e tratamento realizado.
Parágrafo único. As informações constantes nos incisos III a V, do
caput deste artigo deverão ser fornecidas pelo interessado, tutor
ou curador ao órgão municipal responsável pela elaboração da
Credencial, com base em laudos clínicos e médicos emitidos por
proﬁssionais da área da saúde.
Art. 3º Poderá requerer a Credencial prevista nesta Lei:
I – o próprio interessado a que se refere a credencial, caso seja
absolutamente capaz;
II – o tutor do interessado, em caso de incapacidade relativa, e
III – o curador do interessado, em caso de incapacidade absoluta.
Art. 4º Os aspectos complementares necessários à plena execução
desta Lei serão objeto de regulamento expedido em Decreto do
Poder Executivo, especialmente o modelo de credencial.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento do Município,
suplementadas, se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte
ao de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de março de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por aﬁxação
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.868/2020
Projeto de Lei nº 120/2019
Autoria da propositura: Ver.º Karina Caroline

LEI Nº 13.452
DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre o “Ingresso Social Infanto-juvenil” no Município de
São José do Rio Preto, reservando percentual de ingressos em parques de diversão, circos e cinemas para crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social atendidos por entidades do
terceiro setor conveniadas com o Poder Público Municipal.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio
Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o “Ingresso Social Infanto-juvenil” no
Município de São José do Rio Preto, reservando percentual de
ingressos em parques de diversão, circos e cinemas para crianças
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidos
por entidades do terceiro setor conveniadas com o Poder Público
Municipal.
Art. 2º Os ingressos sociais a que se refere esta Lei somente
poderão ser utilizados em benefício de crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social, atendidos pelas entidades
previstas no art. 1º, que, cumulativamente:
I – possuam de 6 (seis) a 15 (quinze) anos completos;
II – estejam devidamente cadastradas ou matriculadas pela
entidade interessada no Sistema de Cadastro do órgão municipal
competente responsável pelo acompanhamento do cumprimento
do convênio;
III – compareçam na data de uso do ingresso devidamente acompanhados de representante da entidade conveniada, e
IV – tenham autorização por escrito dos pais ou responsáveis para
fazer uso do ingresso social.
Parágrafo único. Fica autorizado o uso do ingresso social pelos
responsáveis da entidade do terceiro setor que acompanharem as
crianças e os adolescentes aos eventos do ingresso social, na proporção máxima de 1 (um) responsável a cada 20 (vinte) crianças e
adolescentes.
CAPÍTULO II
DO INGRESSO SOCIAL INFANTO-JUVENIL PARA CIRCOS E
PARQUES DE DIVERSÃO
Art. 3º Os circos e parques de diversão que se instalarem, ainda
que provisoriamente, no Município de São José do Rio Preto, ﬁcam
obrigados a disponibilizar gratuitamente, ao menos uma vez por
semana, ingressos em prol das crianças e adolescentes a que se
refere esta Lei, na quantidade mínima de 10% (dez por cento) da
capacidade máxima de lotação do recinto constante do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB.
Parágrafo único. A critério do responsável do empreendimento, os
ingressos sociais disponibilizados poderão ser todos de um único
dia ou de uma única sessão de exibição, ou espalhados ao longo
da semana ou das sessões de exibição do horário comercial do dia
a que se referirem os ingressos.
Art. 4º Os ingressos sociais serão remetidos pelo responsável do
empreendimento ao órgão municipal competente com, no mínimo,
15 (quinze) dias de antecedência da data de utilização, para que
este os distribua, conforme critérios objetivos estabelecidos em
regulamento, entre as entidades do terceiro setor conveniadas.
Parágrafo único. Para fazer jus às cotas de ingressos sociais que
lhes couberem na forma do regulamento, as entidades do terceiro
setor conveniadas deverão demonstrar interesse por escrito perante o órgão municipal competente com, pelo menos, 7 (sete) dias de
antecedência da data de utilização.
Art. 5º A entidade do terceiro setor conveniada deverá enviar ao
empreendimento cedente dos ingressos e ao órgão municipal competente, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas:
I – a relação das crianças e adolescentes que farão uso dos ingressos no dia, emitida pelo Sistema de Cadastro a que alude o art. 2º,
II, desta Lei, e
II – a identiﬁcação completa dos responsáveis da entidade do terceiro setor conveniada que acompanharão e zelarão pela integridade das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade.
CAPÍTULO III
DO INGRESSO SOCIAL INFANTO-JUVENIL PARA CINEMAS
Art. 6º As empresas de exibição cinematográﬁca com salas de
cinema no Município de São José do Rio Preto ﬁcam obrigadas a
disponibilizar gratuitamente, ao menos uma vez a cada quinzena
de cada mês, ingressos em prol das crianças e adolescentes a que
se refere esta Lei, na quantidade mínima de 10% (dez por cento)
da soma da capacidade máxima de lotação de todas as suas salas
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de exibição.
§1º A escolha do ﬁlme a que os ingressos sociais se reﬁram ﬁca a
critério da empresa de exibição cinematográﬁca, desde que observada a classiﬁcação indicativa compatível.
§2º A critério da empresa de exibição cinematográﬁca, os ingressos
sociais disponibilizados poderão ser todos de uma única sessão
de exibição, ou espalhados ao longo das sessões de exibição do
horário comercial do dia a que se referirem os ingressos.
Art. 7º Os ingressos sociais serão remetidos pelo responsável da
empresa de exibição cinematográﬁca ao órgão municipal competente com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data de
utilização, para que este os distribua, conforme critérios objetivos
estabelecidos em regulamento, entre as entidades do terceiro setor
conveniadas.
Parágrafo único. Para fazer jus às cotas de ingressos sociais que
lhes couberem na forma do regulamento, as entidades do terceiro
setor conveniadas deverão demonstrar interesse por escrito perante o órgão municipal competente com, pelo menos, 7 (sete) dias de
antecedência da data de utilização.
Art. 8º A entidade do terceiro setor conveniada deverá enviar à
empresa de exibição cinematográﬁca cedente dos ingressos e
ao órgão municipal competente, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas:
I – a relação das crianças e adolescentes que farão uso dos ingressos no dia, emitida pelo Sistema de Cadastro a que alude o art. 2º,
II, desta Lei, e
II – a identiﬁcação completa dos responsáveis da entidade do terceiro setor conveniada que acompanharão e zelarão pela integridade das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade.
Art. 9º Fica dispensado o cumprimento do disposto neste Capítulo,
por parte das empresas de exibição cinematográﬁca, caso na quinzena em referência não haja exibição de ﬁlmes com a classiﬁcação
indicativa compatível com os beneﬁciários, não se acumulando,
nesta hipótese, o saldo de ingressos de uma quinzena para a outra.
CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO
Art. 10. O descumprimento da presente Lei implicará, aos infratores, a aplicação das seguintes penalidades:
I – para os empreendimentos compreendidos no Capítulo II:
a) notiﬁcação, a ﬁm de que se cumpram as exigências legais no
prazo de 5 (cinco) dias;
b) decorrido o prazo previsto na alínea “a” sem a promoção das
adequações, multa de 20 (vinte) Unidades Fiscais do Município –
UFMs, sendo concedido prazo de 5 (cinco) dias para regularização,
e
c) decorrido o prazo previsto na alínea “b” sem haver a devida
regularização, cassação do Alvará de Funcionamento do estabelecimento.
II – para os empreendimentos compreendidos no Capítulo III:
a) notiﬁcação, a ﬁm de que se cumpram as exigências legais no
prazo de 30 (trinta) dias;
b) decorrido o prazo previsto na alínea “a” sem a promoção das
adequações, multa de 20 (vinte) Unidades Fiscais do Município
– UFMs, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para regularização, e
c) decorrido o prazo previsto na alínea “b” sem haver a devida
regularização, cassação do Alvará de Funcionamento do estabelecimento.
III – para as entidades do terceiro setor conveniadas que, beneﬁciadas com a cessão dos ingressos sociais, não comparecerem
ao evento ou descumprirem as diretrizes desta Lei: suspensão da
recepção de novos ingressos sociais pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. Todos os documentos utilizados pelas entidades do terceiro
setor conveniadas para que se beneﬁciem do disposto nesta Lei
deverão ser autuados em processo próprio, que ﬁcará à disposição
das autoridades municipais de ﬁscalização cabíveis.
Art. 12. As despesas de transporte e alimentação das crianças,
adolescentes e responsáveis ﬁcarão a cargo da própria entidade do
terceiro setor conveniada.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de
sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de março de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por aﬁxação
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.869/2020
Projeto de Lei nº 193/2019
Autoria da propositura: Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior

LEI Nº 13.453
DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a obrigação da intervenção da Guarda Civil Municipal
no auxílio do trânsito nas vias públicas quando da realização de
obra ou manutenção nos horários de pico.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam obrigadas as empresas privadas e autarquias públicas a solicitar a intervenção da Guarda Civil Municipal nas obras
em vias públicas previamente programadas para auxilio no trânsito
no município de São José do Rio Preto nos períodos compreendidos entre 6h00 e 09h00 e entre 17h00 e 19h00, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados.
§ 1º A comunicação e solicitação deverão ser feitas pela empresa
responsável que irá executar a obra, independentemente de ser
obra municipal, estadual ou federal.
§2º A obrigação referente ao caput aplicar-se-á a obras de caráter
de manutenção eventual e/ou corretivas, não se aplicando às obras
já licitadas e com prazo de execução já pré-determinado.
Art. 2º O descumprimento da presente Lei sujeita o responsável a
uma multa de 100 (cem) UFM diária, até o cumprimento da exigência.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que
couber, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
entrada em vigor.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias da
data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 de março de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por aﬁxação
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.867/2020
Projeto de Lei nº 064/2019
Autoria da propositura: Vereador Jean Dornelas
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São José do Rio Preto, quinta-feira
19 de março de 2020

LEI Nº 13.454
DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Jornal

Artigo 3º - Suspender o funcionamento dos Centros de Convivência (Centro de
Convivência do Idoso - CCI, Centro de Convivência da Família – CCF e Centro de
Convivência da Juventude - CCJ).

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito
Adicional Especial, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme convênio a ser ﬁrmado com Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente – FEHIDRO, objetivando a elaboração de estudos
e projetos de macro e microdrenagem do Córrego Aterrado, cujas
despesas terão as seguintes classiﬁcações Funcionais Programáticas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
C R E D ITA
R$ 250.000,00
Programa 4 – Obras De Infraestrutura Urbana
10.001.17.512.0004.1006.4490.51.02 – Obras E Instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o
artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica
de receita 317 no exercício de 2020, nos termos do que dispõe o
inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for
pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 de março de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por aﬁxação
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

Artigo 4º - Priorizar, nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Centros
Especializados de Referência de Assistência Social – CREAS os atendimentos
presenciais a situações de emergência ou que necessitem de imediata intervenção técnica,
suspendendo visitas e ações realizadas no domicílio, exceto nos casos imprescindíveis.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO –
SeMAE

Parágrafo 1º - As comprovações exigidas deverão ser submetidas aos órgãos e setores
responsáveis pela análise (SEESMT ou equivalente).

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020 –
PROCESSO SICOM 349/2020
Objeto: Aquisição de analisador de motores, qualidade de energia e
potência em sistemas elétricos trifásicos.
Sessão pública realizada online no dia 13.03.2020, sendo adjudicado o objeto à vencedora INTERENG AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
LTDA para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras”.
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
08/2020 – PROCESSO SICOM 349/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 17.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 18.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 02
Data: 18 de março de 2020
Determina o fechamento do Mercado Municipal em 19 de março de
2020.
Considerando a hipótese descrita no art. 20 § 2º da lei nº 8.710,
que dispõe sobre as regras gerais de funcionamento do Mercado
Municipal, especialmente no tange às regras de fechamento;
Considerando a solicitação de fechamento do Mercado Municipal,
feito pelos permissionários para o dia 19 de março de 2020, aniversário de São José do Rio Preto;
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de
Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos
termos do Decreto nº 18.265, de 14 de março de 2019, DETERMINA:
Art. 1º – Fica determinado o fechamento, em caráter excepcional,
do Mercado Municipal de São José do Rio Preto em 19 de março
de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por aﬁxação na mesma data
e local de costume, e, em Diário Oﬁcial do Município, e arquivada
nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na
data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 18 de março de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Portaria SEMAS n° 02/2020
18 de março de 2020
Dispõe sobre os atendimentos e organização
dos serviços da Secretaria Municipal de
Assistência Social frente as medidas de
prevenção e enfrentamento a pandemia do
coronavírus (COVID-19)

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI,
Secretária Municipal de Assistência Social do
Município de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 de julho
de 2019,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.554 de 16 de março de 2020, que dispões
sobre medidas de prevenção e enfrentamento do coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 64.862 de 13 de março de 2020 do Governo do Estado
de São Paulo, que Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e
indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID19, bem como sobre recomendações no setor privado estadual;
CONSIDERANDO, as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre
as medidas de prevenção e controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19);
RESOLVE:
Artigo 1º - Suspender as atividades coletivas executadas de modo direto pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e indireto pelas organizações parceiras, especialmente
aquelas destinadas a idosos, crianças e adolescentes, compreendidas pelo Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais Grupos e Oficinas desenvolvidos
pelos Serviços PAIF, PAEFI, Medidas Socioeducativas e para Pessoa em Situação de
Rua, ações comunitárias, bem como outras atividades coletivas desenvolvidas pelas
organizações parceiras.
Artigo 2º - Suspender o funcionamento do Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias (Centro-dia), executado através das
organizações parceiras, com exceção dos casos, avaliados pelas equipes responsáveis, em
que a utilização do serviço seja essencial a segurança dos usuários, observando medidas
alternativas de prevenção.

Artigo 5º - Orientar que as instituições que executem o Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e Adolescentes (Família Acolhedora, Abrigo Institucional e
Casa-lar) adotem medidas para restrição de visitas, exceto dos genitores, feitas em
ambiente separado e observando as regras de prevenção ao contágio pelo vírus.
Artigo 6º - Orientar que as instituições que executem o Serviço de Acolhimento
Institucional – Instituições de Longa Permanência para Idosos – adotem as regras
específicas determinadas pelo órgão de saúde responsável (orientações e Plano de
Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 para população idosa institucionalizada –
Secretaria Municipal de Saúde), suspendendo novos acolhimentos, exceto em situações
emergenciais e após avaliação da equipe técnica da organização.
Artigo 7º - Instituir regras e orientações gerais como medidas padrão de controle e
prevenção a disseminação e contágio:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Suspensão de eventos e reuniões com público superior a 100 (cem) pessoas,
incluídas as programações já existentes;
Verificar a possibilidade de realização de eventos e reuniões com público até 100
(cem) pessoas, orientando que os participantes guardem distância mínima de 1
(um) metro entre si;
Reforçar os procedimentos de higiene e desinfecção das salas e ambientes de uso
comum, objetos, utensílios e mobiliários;
Priorizar o uso de meios de comunicação (e-mail, telefone) que possam evitar ou
substituir reuniões presenciais, internas ou externas;
Sempre que possível, manter os ambientes ventilados naturalmente (portas e/ou
janelas abertas), reduzindo o uso de aparelhos condicionadores de ar;
Solicitar ao servidor que apresente quaisquer sintomas de doenças respiratórias
que faça uso da máscara de modo imediato, devendo procurar atendimento médico
para elucidação diagnóstica;

Artigo 8º - Os casos previstos pelo artigo 8º do Decreto Municipal 18.554 serão
analisados individualmente pelo Departamento de Gestão do Trabalho, mediante
comprovação exigida no incido I e de ofício nos II e III.

Parágrafo 2º - O regime de trabalho em casa será desempenhado com auxílio de
ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs), quando a função assim
permitir e o trabalhador possua condições e meios necessários.
Parágrafo 3º - Remanejamentos e alocações temporárias de trabalhadores entre unidades
e departamentos poderão ser adotados, a fim de garantir as atividades desempenhadas.
Parágrafo 4º - Recomenda-se que as disposições contidas no artigo 8º do referido
Decreto sejam também adotadas pelas empresas prestadoras de serviços (funcionários
terceirizados).
Artigo 9º - Os serviços executados através de organizações parceiras (termo de fomento
ou colaboração) serão orientados por comunicados próprios, considerando a natureza de
cada atuação.
Artigo 10 - As determinações dispostas complementam o Decreto Municipal 18.554 e
demais legislação superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento de regras
específicas.
Artigo 11 - Esta portaria entra em vigor na data de publicação e tem vigência por tempo
indeterminado, enquanto perdurarem as medidas de prevenção e enfrentamento.

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMUNICADO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
E URBANISMO
Considerando o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de março de
2020, que dispõe sobre medidas de prevenção enfrentamento do
coronavírus;
Considerando a necessidade de mitigação de disseminação da
doença em face dos elevados riscos de saúde pública;
FICA DETERMINADO que o atendimento ao público nas repartições da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
ocorrerão conforme segue.
- Suspensão de autorizações para eventos no Parque da Represa e
Parque do Rio Preto.
- Recomendação de suspensão das reuniões do COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; COMEA – Comissão
Municipal de Educação Ambiental e CMODS -Comissão Municipal
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
- No Viveiro Municipal o atendimento será prioritariamente por telefone e e-mail e em último caso presencial, para retirada ou entrega
de mudas, apenas em caso de extrema necessidade.
- As atividades internas da Inspetoria Fiscal de Posturas poderão
ser realizadas pelos funcionários em suas residências (sistema
home ofﬁce) e será realizada escala de plantonistas para atendimentos presenciais em casos necessários.
- O Zoológico Municipal ﬁcará fechado por tempo indeterminado.
- Suspensão do atendimento presencial a partir de 23/03. Atendimento prioritário pelos telefones e e-mails, de acordo com as
informações dos departamentos, abaixo.
Contatos
Inspetoria Fiscal de Posturas – 3231-4723 – Email: smaurb.ﬁscalizacao@riopreto.sp.gov.br
Viveiro Municipal – 3225-9769 – Email: viveiro@riopreto.sp.gov.br
Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – 3202-4010 – Email:
smaurb@riopreto.sp.gov.br
- Qualidade Ambiental (PGRCC e CTR) – 3202-4010 Ramal 1 Email: qualidadeambiental@riopreto.sp.gov.br
- Gerenciamento de Resíduos (domiciliar e saúde) – 3202-4010
Ramal 2 – Email: dsguedes@riopreto.sp.gov.br
São José do Rio Preto, 19 de março de 2020
Kátia Regina Penteado Casemiro
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
PORTARIA SEMFAZ - Nº 01/2020
DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre o trabalho em regime de “homeofﬁce” no âmbito da
Secretaria Municipal da Fazenda, em função dos efeitos do Coronavírus – COVID-19.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 5º, incisos XV e XIX da Lei
Complementar Municipal nº 245/07 (e suas alterações),
Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de enfrentamento da COVID-19;
Considerando o Decreto Municipal nº 18.554/2020, em especial o
artigo 2º, o caput do artigo 8º e os incisos I e II do artigo 11;
Considerando que o teletrabalho (Home Ofﬁce) é medida legal e
eﬁciente para manter a atividade administrativa, bem como de se

evitar o contato físico direto;
Considerando que a Secretaria da Fazenda possui meios tecnológicos de informação e de comunicação disponíveis, bem como de
controle da produtividade de seus servidores;
RESOLVE:
Art. 1º - O servidor público da Secretaria Municipal da Fazenda
deverá exercer suas funções laborais, preferencialmente, fora das
instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto - regime home ofﬁce -, desde que observada a natureza da atividade,
mediante a utilização de tecnologia de informação e de comunicação disponíveis.
§ 1º - Poderá, ainda, a autoridade imediatamente superior, adotar
ﬂexibilização da jornada de trabalho, estabelecendo escalas de
trabalho se necessárias.
§ 2º - Fica autorizada a expedição de atos complementares de
regulamentação do trabalho remoto em atenção à manutenção da
continuidade e essencialidade das atividades da Administração
Pública.
§ 3º - As reuniões administrativas no âmbito da Secretaria Municipal
da Fazenda serão preferencialmente não presenciais (virtuais), utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de comunicação
disponíveis.
Art. 2º - Sempre que possível, em função da nova natureza laboral
e enquanto perdurar os efeitos desta portaria, é desejável que
os servidores que realizem o trabalho em regime de homeofﬁce
tenham um aumento de produtividade nas tarefas desempenhadas
no patamar de 15% (quinze por cento).
Art. 3º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar
o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate
da propagação do coronavírus, (COVID-19), determino a suspensão, por tempo indeterminado, do acesso aos autos dos processos
físicos, se disponível em modo digital.
São José do Rio Preto, 17 de março de 2020.
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 06
DE 12 DE MARÇO DE 2020.
Nomeia os membros do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de São José do Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 15.960 de
06 de Outubro de 2011.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em
30 de janeiro de 2020;
Considerando a Lei nº 13.749 de 06 de fevereiro de 2020, na qual
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que dispõe
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Considerando a necessidade de se estabelecer a operacionalização do plano de contingência para ações de resposta rápida à
pandemia no âmbito municipal;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, resolve:
DETERMINA:
Art. 1º – Fica instituído o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus
(COVID-19) voltado a elaboração e manutenção do Plano de Contingência Municipal para a Infecção Humana para o novo Coronavírus (COVID-19).
Art. 2º – O Comitê será composto pelos seguintes membros:
Coordenador: Dr. Aldenis Albaneze Borim, Secretário Municipal de
Saúde;
Secretária Executiva: Daniella Cássia Calgaro Souza, Chefe do
Gabiente da Secretaria Municipal da Saúde;
Assessor Especial – Dr. André Luciano Baitello;
Virologista da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto:
Prof. Dr Mauricio Lacerda Nogueira;
Gerente da Vigilância Epidemiológica - Andréia Francesli Negri
Reis;
Infectologista da Rede Municipal – Dra. Viviane Anheti Prado;
Chefe do Departamento de Atenção Básica – Dra. Soraya Andrade
Pereira;
Chefe do Departamento de Atenção Especializada – Diene Heiri
Longhi Trajano;
Gerente de Enfermagem do Departamento de Urgência e Emergência – Ligia Cavassani.
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por aﬁxação na mesma data
e local de costume, e, em Diário Oﬁcial do Município, bem como
registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor
na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua
redação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente –
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –
por algum dos motivos da devolução
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ”
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta.
O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município.
INCRIÇÃO
CONTRIBUINTE
PROTOCOLO
DESPACHO
MUNICIPAL
CELIO RENATO VIOTTO 14191566830
3363440
202065090
INFORMAÇÃO
CENTRO TERAPÊUTICO RESTAURANDO
3582500
202080932
INFORMAÇÃO
VIDAS LTDA
COMERCIO DE PARAFUSOS RIO PRETO
1368140
202079903
INFORMAÇÃO
LTDA EPP
ELAINE CRISTINA OLIVA REINO
3031910
202074367
FLAVIO HENRIQUE BORIN
3193090
202066809
GARCIA SERVIÇOS DE JATOS ME
3161340
202080928
JOAO PAULO SILVA RODRIGUES
3647820
202074371
THATIANE MACIEL NASSAR FRANGE
3187000
202074382
BANDEIRA
THIAGO ROBERTO SILVEIRA BANDEIRA
3186990
202074383
WAKEMEUP TREINAMENTOS INTEGRAIS
3113570
202022892
LTDA
WILSON PEREIRA DA SILVA
1184100
202034017
São José do Rio Preto, 18 de março de 2020.
Celso Henrique Fazan Branco
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz

INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO

São José do Rio Preto, quinta-feira
19 de março de 2020
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PROTOCOLO

Câmara Municipal de

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 18 de MARÇO de 2020.
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS:
INTERESSADO

202059220

ANA LÚCIA ALMEIDA RIBEIRO

202063022

ELAISY FERNANDES DE ALCANTARA

202061022

FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

202056774

GIMENESZ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

202059899

JRS JUNIOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME

202059767

LIBRAMAX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BALANÇAS LTDA

202058142

NAC SÃO PAULO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

202056702

ROSELAINE SANCHES ALVARES COLOMBO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

202054547
SORRISO RIO PRETO EIRELI ME
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado
Secretaria Municipal de Obras

1
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 18 de MARÇO de 2020.
Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos DEFERIDOS:
ALVARÁ
HABITE-SE
DIVERSOS
INTERESSADO
202057206

ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

202048303

ALEXANDRE DIONÍSIO

202059377

ALISON VINÍCIUS MENDES RODRIGUES

202037255

ANDRÉ LUÍS SANTOS
202060780

APARECIDO IRINEU AVEIRO
202080980

202056572

BRUNO TALHETI
202081376

202069317

CELSO BATISTA DE ARAUJO NETO
DANILO DUTRA PANTANO

202049060

EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO
202026169

ELEN CRISTINA LINO
202071795

ERIKA D ARC LIMA

202062536

FABIO ALVARES

202041741

FERNANDO ALCALA DA SILVA PEREIRA

202056586

GIOVANNI BASSO OLIVEIRA
202075831

202037664

H MAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
IVANILDE RODRIGUES DE ARAUJO

202037317

JANDERSON SOUSA DE ANDRADE
202070611

JOÃO BATISTA CAMPOS

202078628

JOÃO PAULO SILVA ALVES

202078891

JOSÉ ANTONIO LOPES

202049794

JOSÉ ANTONIO SANCHEZ
202018090
202018097
202047452

20202024
202051482

LAERTE BUSTOS MORENO
LEANDRO TREVIZAN

202081156
202062061
202019902

BIANCA GARAMBONE PESSOA ZANOLVELLO AFFONSO

LIN TSENG KUEI MEI
LUCINEIA PEREIRA BRUZZONI

202019890

LUÍS FERNANDO BURIM BALESTRIERO

202056366

MARIANA LOURENÇO DE LIMA
202071270

MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA

202072493
202072505

MICHELLE GOMES YAMASHITA MARTINS

202079259

NEUMA APARECIDA SILVA LODI

202066569

NILCEIA RODRIGUES DE MATOS

202048999

PATRICK FERREIRA DE SOUZA
202051641

PAULO RAMOS DE MENEZES

202067084

RAFAEL SEGATTO

2
202020853

REINALDO BUARES FILHO
202079409

RENATA DE MARCHI SANDOVAL

202041362

RENATA DO AMARAL SILVA PEREIRA

202060571

RICARDO ISRAEL DA SILVA

202010284

RICARDO SILVA DOS SANTOS
202069887

202056376

ROSIMEIRE FIASCHI YAGUI
SEBASTIÃO RODRIGUES NEGRÃO

202056389

SERGIO DOMINGOS DIAS

202062601

SERGIO MIGUEL COLOMBO

202042807

SIMONY RODRIGUES BARBOZA MACHADO

202044156

SIONE FRANCELINO
202047840

THIAGO PEREIRA DA SILVA

202052358
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado
Secretaria Municipal de Obras

VALDIR ALVES ROSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 18 de MARÇO de 2020.
Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos INDEFERIDOS:
ALVARÁ
HABITE-SE
DIVERSOS
INTERESSADO
202039084
ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SANTOS
202055059
202055067
ARY ATTAB FILHO
202055016
202056413
JOSÉ ANTONILSON DA SILVA
202018086 LAERTE BUSTOS MORENO
2019439698
2019439705
NATALINA DOS SANTOS
NEWCREDGOLD FACTORING E FOMENTO MERCANTIL
202023136
LTDA
202071137
SAMUEL HENRIQUE FERREIRA
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado
Secretaria Municipal de Obras

PORTARIA SMTTS - Nº 0013/2020
DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre o trabalho em regime de “homeoffice” no âmbito da
Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Segurança, em
função dos efeitos do Coronavírus – COVID-19.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do
artigo 4º, incisos XV da Lei Complementar Municipal nº 145/02 (e
suas alterações),
Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de enfrentamento da COVID-19;
Considerando o Decreto Municipal nº 18.554/2020, em especial o artigo 2º, o caput do artigo 8º e os
incisos I e II do artigo 11;
Considerando que o teletrabalho (Home Office) é medida legal e eficiente para manter a atividade
administrativa, bem como de se evitar o contato físico direto;
Considerando que a Secretaria da Fazenda possui meios tecnológicos de informação e de
comunicação disponíveis, bem como de controle da produtividade de seus servidores;
RESOLVE:
Art. 1º - O servidor público da Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Segurança deverá exercer
suas funções laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho
remoto - regime home office -, desde que observada a natureza da atividade, mediante a utilização de
tecnologia de informação e de comunicação disponíveis.
§ 1º - Poderá, ainda, a autoridade imediatamente superior, adotar flexibilização da jornada de trabalho,
estabelecendo escalas de trabalho se necessárias.
§ 2º - Fica autorizada a expedição de atos complementares de regulamentação do trabalho remoto em
atenção à manutenção da continuidade e essencialidade das atividades da Administração Pública.
§ 3º - As reuniões administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e
Segurança serão preferencialmente não presenciais (virtuais), utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 2º - Sempre que possível, em função da nova natureza laboral e enquanto perdurar os efeitos desta
portaria, é desejável que os servidores que realizem o trabalho em regime de homeoffice tenham um
aumento de produtividade nas tarefas desempenhadas no patamar de 15% (quinze por cento).
Art. 3º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na
prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, (COVID-19), determino a
suspensão, por tempo indeterminado, do acesso aos autos dos processos físicos, se disponível em
modo digital.
São José do Rio Preto, 18 de março de 2020.
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Prefeitura Municipal de

CEDRAL
Decreto n.º 3.247, de 13 de março de 2020.
“Altera o Conselho Municipal do Idoso, e dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1.º - Fica alterado o Conselho Municipal do Idoso
do Município de Cedral, Estado de São Paulo, passando a ser
constituído, com um mandato de 02 (dois) anos, com os seguintes
membros:
I-

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

1.
ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Titular: Mara Rozebel Perozim Rodrigues – RG nº 6.092.604
Suplente: Ananéry Miari Carniel – RG nº 30.846.354 – 7
2. SAÚDE:
Titular: Maria Silvia Zuin Scavazza – RG nº 5.660.892 – 5
Suplente: Maria Regina Vitoretti Rozam – RG nº 8.581.612
3. EDUCAÇÃO:
Titular: Isabella Munoz Fácio – RG nº 28.784.863-2
Suplente: Giselle Ferreira Pereira – RG nº 29.616.983-3
4. Esporte e Cultura:
Titular: Leonardo de Castro Bortoluzo – RG nº 14.406.956-08
Suplente: Mara Chiavegatti Jordão – RG nº 15.650.875-8
II -

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
1 – Grupos Organizados dos Idosos da Comunidade
Titular: Nadir Buosi – RG nº 3.161.014-6
Suplente: Sueli Trevizan – RG nº 12.142.940

Titular: Cilene Clara Zinezi – RG nº 2.830.442 – 1
Suplente: Maria de Lourdes Bragheroli da Silva – RG nº
8.257.832
2 – Representantes de Organizações Não-Governamentais de
Atendimento à Pessoa Idosa – Lar São Vicente de Paulo.
2.512.120-0
2.283.065
17.142.909-6
X

Jornal
Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de março de 2020; 90.º ano de
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por aﬁxação na
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária
Portaria n. º 2.948, de 18 de março de 2020.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de
Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Em atendimento ao requerimento protocolado sob o n.º 754/2020, ﬁca dispensada das funções
de Agente Inspetor de Educação Escolar, a partir desta data, a Sra.
GISELE OLIANI FINOTTI, portadora do RG n.º 42.360.700-5 e
inscrita no CPF sob o n.º 331.007.248-79.
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria
n.º 1.857, de 18 de fevereiro de 2010.
Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de março de 2020; 90.º ano de
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e por aﬁxação, na mesma data e local
de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a retificação do Pregão Presencial
nº 021/2020, objeto do Processo Licitatório nº 022/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a
aquisição de 4.125 (quatro mil, cento e vinte cinco) caixas de bombons destinadas a Rede Municipal de Ensino do Município de Guapiaçu/SP,
conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 31 de
março de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 19/03/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 18/03/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Titular: Neuza de Pádua Fleury Afonso – RG nº
Suplente: Lourdes Aparecida Marques Furlan – RG nº
Titular: Rosemeire Jordão Guidolim Marcato – RG nº

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL

Suplente: Márcia Dias Rodrigues – RG nº 33.096.253-

Artigo 2.º - A diretoria do Conselho Municipal do Idoso
passará a vigorar com os seguintes membros:
PRESIDENTE: Cilene Clara Zinezi – RG nº 2.830.442 – 1
VICE-PRESIDENTE: Nadir Buosi – RG nº 3.161.014-6
1.º SECRETÁRIO: Isabella Munoz Fácio – RG nº 28.784.863-2
2.º SECRETÁRIO: Mara Rozebel Perozim Rodrigues – RG nº
6.092.604
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à data de 07 de novembro de
2019; revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Cedral, 13 de março de 2020; 89.º
ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado
por aﬁxação na mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária
Decreto n.º 3.248, de 18 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de proﬁssional para atender
as necessidades do Município”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei e,
Considerando a necessidade emergencial de se contratar proﬁssional para atender à conveniência e interesse público do Município;
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal,
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concurso, para atender necessidade de excepcional interesse da população, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020
Objeto: Aquisição de material permanente destinados aos diversos
setores da municipalidade.
Data do Encerramento: 02/04/2020
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117,
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 18 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação
nº 03/2020, com base no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, para a Locação de imóvel destinado a mudança da Casa Lar, para a pessoa
física Julia Messias Domingues, brasileira, solteira, portadora da
cédula de identidade: 42.210.786-6, CPF/MF: 351.506.838-69,
residente e domiciliada na Rua Basileu Estrela, 143, Centro, CEP:
15.150-000, no VALOR GLOBAL R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)
Monte Aprazível, 18 de março de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de

MIRASSOLÂNDIA

DECRETA:
Art. 1.º - Fica a Sra. MARIA INÊS MARTINS GALHARDI, brasileira, portadora do RG n.º 25.387.188-8, inscrita no CPF/MF sob o
n.º 153.432.598-04, contratada temporariamente, para atender as
necessidades do Município.
Art. 2.º - A contratada a que se refere o Art. 1.º exercerá as funções
do cargo de Executor de Serviços Gerais, cumprindo a jornada e
atribuições conforme especiﬁcações do próprio cargo efetivo.
Art. 3.º - O valor da contratação especiﬁcada no artigo acima será o
equivalente ao valor do cargo de provimento efetivo de Executor de
Serviços Gerais, com Referência 02.
Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
possuindo efeitos a partir da data de 18 de março de 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO
DIA 02 DE ABRIL DE 2020 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364,
CEP 15145 000, SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO
11/2020 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 11/2020, DO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE
OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE
LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO,
www.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 17 DE MARÇO DE
2020.

