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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE 
EIRELI EPP
EMPENHOS 5820/20 E 5824/20
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB. DE 
MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 4309/20
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS LTDA
EMPENHO 4265/20
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 EMPENHO 4301/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 4296/20, 4253/20 E 4263/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a quantidade solicitada dos empenhos 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
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 725/2019
ATA Nº 0218/20
CONTRATADA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 05 - R$4,770; Item 06 - R$0,450; Item 07 - 
R$0,900; Item 18 - R$0,800 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0219/20
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 14 - R$7,450; Item 15 - R$13,410 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0220/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 04 - R$7,700; Item 12 - R$0,800; Item 
18 – R$5,800; Item 19 – R$41,010 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
ATA Nº 0221/20
CONTRATADA: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE RO-
TOMOLDAGEM LTDA
OBJETO: Fornecimento de aparelhos de ginastica ao ar livre (ATI) 
– Valores Unitários – Item 01 - R$899,00; Item 04 - R$1.394,00; 
Item 05 – R$1.292,00; Item 06 – R$934,00; Item 07 – R$2.413,00; 
Item 08 – R$908,00 – SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020
ATA Nº 0222/20
CONTRATADA: DECIO CAMARGO -PRODUTOS E EQUIPAMEN-
TOS LABORATORIAIS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de laboratório – Valores Uni-
tários – Item 08 - R$0,350; Item 10 - R$0,010; Item 12 – R$18,000; 
Item 14 – R$0,120; Item 15 – R$0,027; Item 16 – R$0,041 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
ATA Nº 0223/20
CONTRATADA: SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE IN-
FORMATICA LTDA EPP.
OBJETO: Prestação de serviços de recarga de toners – Valor Uni-
tário – Item 02 - R$55,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
ATA Nº 0224/20
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERVIÇOS 
EIRELI.
OBJETO: Prestação de serviços de recarga de toners – Valor Unitá-
rio – Item 01 - R$30,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi
 – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 5829/2020
CONTRATO Nº: DPL/0015/20
CONTRATADA: BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO PRETO 
LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de diagnóstico por imagem (ra-
diografi a e ultrassonografi a) para o Zoológico Municipal - SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$12.850,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 026/2019
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu objeto a favor 
do vencedor: Constroeste Construtora e Participações Ltda. Sergio 
Astolfo Issas - Secretário Municipal de Obras
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 62/2020 - Processo 1722/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de alvena-
ria (areia grossa, pedra e outros) para os Cemitérios Municipais. 
Secretaria Municipal de Administração. Fica redesignada a data de 
abertura da sessão, conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 07/04/2020, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 59/2020 – Processo n.º 
1639/2020
Objeto – Aquisição de trator agrícola com roçadeira hidráulica para 
atender os serviços cotidianos da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. Sessão pública realizada on-line com início dia 13/03/2020, 
sendo adjudicado o item à empresas declarada vencedora: AGRO-
LIDER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (item 1). Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponí-
vel no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Cléa Márcia Melara Bernardelli - Secretária 
Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 68/2020 - Processo 1858/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo lubrifi cante e 
afi ns para uso dos veículos da Frota municipal. Secretaria Municipal 
de Administração. Fica redesignada a data de abertura da sessão, 
conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
30/03/2020, 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA - SMA - Nº 01/2020

DE 24 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre o trabalho em regime de “home offi ce” no âmbito da 
Secretaria Municipal de Administração, em função dos efeitos do 
Coronavírus – COVID-19. 
O SECRETÁRIO MUNICIOPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos dos artigos 2º a 6º, do Decre-
to nº 18.558/20, 

Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de en-
frentamento 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 regime de teletrabalho (home offi ce) é medida 
legal e efi ciente para manter a atividade administrativa, bem como 
de se evitar o contato físico direto; 
Considerando que a Secretaria Municipal de Administração possui 
meios tecnológicos de informação e de comunicação disponíveis, 
bem como de controle da produtividade de seus servidores; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Os servidores públicos da Secretaria Municipal de Adminis-
tração deverão exercer suas funções laborais, preferencialmente, 
fora das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho remo-
to - regime home offi ce e sistema de rodízio, mediante a utilização 
de tecnologia de informação e de comunicação disponíveis, sendo 
que os serviços considerados essenciais, tais como Diretoria de 
Compras e Contratos, Diretoria da Frota Municipal, Departamento 
dos Cemitérios Municipais, Departamento de Portaria e Manuten-
ção do Paço Municipal, Departamento de Vigilância, Departamento 
de Almoxarifado Geral deverão manter plantões diariamente.
§ 1º - Para fi ns de cumprimento das medidas estabelecidas no 
caput será franqueado o acesso remoto dos servidores devidamen-
te cadastrados aos sistemas operacionais geridos pela Empresa 
Municipal de Processamento de Dados – EMPRO, mediante co-
municação eletrônica das Coordenadorias da S.M.A., indicando os 
servidores em regime de home offi ce e seus respectivos usuários 
para habilitação de seus equipamentos próprios ou equipamentos 
públicos solicitados conforme Termo de Responsabilidade de Guar-
da e Uso de Equipamento integrante desta IN (Anexo I).
§ 2º - Os servidores em sistema de home offi ce e sistema de 
rodízio fi cam obrigados a manter o acesso diário dos seus e-mails 
corporativos e pessoais, bem como outros meios de comunicação 
digital, especifi cados pelas Chefi as imediatas, a fi m de dar cumpri-
mento às tarefas e carga de trabalho distribuída durante o período 

de realização do teletrabalho.
Art. 2º. Ficam dispensados do trabalho presencial e do teletraba-
lho todos os estagiários, pelo período que durarem as restrições 
decorrentes da pandemia do COVID-19, ou até que se estabele-
çam novas orientações, fi cando a cargo das respectivas Chefi a de 
Gabinete e Coordenadorias da S.M.A. a convocação ou informação 
sobre as alterações que eventualmente ocorram.
Art. 3º- É estabelecido o sistema de rodízio/revezamento para os 
atendimentos de urgência e emergência, cabendo ao Secretário 
Municipal de Administração, no âmbito do seu Gabinete e aos 
Coordenadores no âmbito das respectivas unidades de trabalho, 
estabelecer a escala semanal de servidores para cumprimento de 
tarefas presenciais necessárias e indispensáveis.
§ 1º. O Secretário Municipal de Administração, Assessoria e Coor-
denadorias trabalharão em regime de sobreaviso permanente, sem 
prejuízo das escalas de trabalho estabelecidas de forma alternada.
§ 2º. As reuniões administrativas no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Administração serão preferencialmente não presenciais 
(virtuais), utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de 
comunicação disponíveis.
Art. 4º. Será mantido o serviço de protocolo geral do Gabinete do 
Secretário, mediante rodízio dos servidores responsáveis pelo 
recebimento e encaminhamento dos expedientes, por distribuição 
interna.

Parágrafo único. Toda comunicação interna (Secretarias e seus 
Departamentos) dirigida à Secretaria Municipal de Administração 
deverá ser endereçada ao Gabinete do Secretário Municipal de 
Administração através do e-mail: smadm@riopreto.sp.gov.br para 
fi ns de distribuição e encaminhamentos necessários. 
Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua 
publicação.
São José do Rio Preto, 24 de março de 2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário M. de Administração
 
ANEXO I 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE EQUI-
PAMENTO

Nome: ________________________________________________
________ 
Departamen-
to:_________________________________________________
Telefone para contato ________________ e-mail: 
________________________
Declaro que, nesta data, recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a título de empréstimo, para meu uso 
exclusivo, os equipamentos especifi cados neste termo de respon-
sabilidade, comprometendo-me a mantê-los em perfeito estado de 
conservação, fi cando ciente de que: 
1- se o equipamento for danifi cado ou inutilizado por empre-
go inadequado, mau uso, negligência ou extravio, a empresa me 
fornecerá novo equipamento e cobrará o valor de um equipamento 
da mesma marca ou equivalente ao da praça;
2- em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento 
deverei comunicar imediatamente ao setor competente; 
3- terminando os serviços “home-offi ce”, devolverei o equipa-
mento completo e em perfeito estado de conservação, consideran-
do-se o tempo do uso do mesmo, ao setor competente. 
PATRIMÔNIO /DESCRIÇÃO ______________________________
_________________________________ ____________________
___________________________________________ __________
_____________________________________________________ 
São José do Rio Preto, ________de_________________, 2020 . 
Ciente (Nome / Assinatu-
ra):_________________________________________ 

Devolução: Atestamos que o bem foi devolvido em        /       /       , 
nas seguintes condições:
 (_) Em perfeito estado   (_) Apresentando defeito   (_) Faltando 
peças/ acessórios. 
_____________________________________________________
__________ 
(Data / assinatura / nome do responsável pelo recebimento)

DECRETO Nº 18.562
DE 22 DE MARÇO DE 2020.

Declara luto ofi cial de três dias no Município de São José do Rio 
Preto em virtude do falecimento do médico cirurgião Domingo 
Marcolino Braile.
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;

Considerando o falecimento do médico cirurgião Domingo Marco-
lino Braile, aos vinte e dois dias do mês de março de 2020, aos 81 
anos de idade, nesta cidade;  
Considerando toda sua trajetória e pioneiro da cirurgia cardíaca 
no interior do Brasil, fundador da Braile Biomédica e do Instituto 
Domingo Braile, que se tornou um centro de referência na indústria 
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médica brasileira, construída com o objetivo de viabilizar a cirurgia 
cardíaca para toda a população, a empresa atuou no desenvolvi-
mento e produção de válvulas biológicas e enxertos de pericárdio 
bovino, produtos pioneiros no Brasil;
Considerando também foi cofundador da Famerp, em 1968, quando 
a instituição ainda se chamava Faculdade Regional de Medicina de 
Rio Preto (Farme), depois Fresa, até ser estadualizada em 1994 e 
chegar ao nome atual, o que gerou também uma mudança no perfi l 
da faculdade, tanto do ponto de vista econômico, como estrutural;
Considerando sua atuação em diversos cargos de direção na 
Faculdade de Medicina e acompanhou de perto as evoluções, foi 
o responsável pela implantação do Centro de Cirurgia Cardíaca da 
Famerp e, mais tarde, como pró-reitor da pós-graduação, foi um 
dos responsáveis pela criação da pós stricto sensu da Famerp;
Considerando que participou ativamente da formação de inúmeros 
mestres e doutores, além de ser uma fi gura atuante nos laborató-
rios, considerado um dos pilares do desenvolvimento de pesquisas 
na Famerp e, por tamanha dedicação ao desenvolvimento da insti-
tuição, Braile se tornou professor emérito da Famerp em 2009;
Considerando também foi um dos fundadores da cooperativa 
médica Unimed Rio Preto, em 1971. Na época, ele foi o responsá-
vel por conhecer outras Unimeds já implantadas no Brasil, como 
Porto Alegre, uma das maiores na época. Juntamente com outros 
médicos como Amadeu Menezes Lorga e Roberto Kaiser, Braile foi 
pessoalmente até a capital gaúcha para saber mais detalhes sobre 
o projeto e trazer as melhores práticas para Rio Preto;
Considerando seu profi ssionalismo e conhecimentos sobre cardio-
logia contribuíram de forma signifi cativa para o avanço da cirurgia 
cardíaca no Brasil e no mundo, em especial para a região de São 
José do Rio Preto;
Considerando a admiração que a sociedade rio-pretense sente 
por tão estimada personalidade, e a imorredoura memória de sua 
presença;
Considerando os relevantes serviços prestados a este Município;
Considerando o interesse público local;

D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica declarado Luto Ofi cial neste Município de São José do 
Rio Preto, por 03 (três) dias, em virtude do falecimento de DOMIN-
GO MARCOLINO BRAILE.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 22 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.571
DE 24 DE MARÇO DE 2020.

Reconhece estado de calamidade pública no Município de São 
José do Rio Preto decorrente da pandemia do Coronavírus (CO-
VID-19) e estabelece medidas de enfrentamento.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei Orgânica do 
Município
Considerando o reconhecimento de Pandemia pela OMS – Orga-
nização Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral 
respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus 
– SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipifi cado pela Co-
difi cação Brasileira de Desastres (COBRADE), COM O N. 1.5.1.1.0, 
NOS TERMOS DA in/mi N. 02/16;
Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por 
meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrên-
cia da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada emer-
gência de saúde pública de importância internacional;
Considerando a edição, pelo Congresso Nacional, do Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para 
os fi ns do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da 
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da 
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São Paulo, 
do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o 
estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do CO-
VID-19, que atinge o Estado de São Paulo;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São Paulo, 
do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do 
COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares;
Considerando o que dispões a Instrução Normativa do Ministério da 
Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, utilizando 
o Código de Classifi cação e Codifi cação Brasileira de Desastres 
- COBRADE, que reconhece no seu item 1.5.1.1.0 "Doenças infec-
ciosas virais" como Desastre;
Considerando, por fi m, o notório avanço em grande escala (na-
cional) de pessoas contaminadas pelo Coronavírus e os casos 
suspeitos no município de São José do Rio Preto,

D E C R E T A:
Art. 1º - Este Decreto reconhece o estado de calamidade pública 
no Município de São José do Rio Preto, em razão da Pandemia, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em virtude de do-
ença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente 
etiológico Novo Coronavírus – SARS-CoV-2, e dispõe sobre as 
medidas adicionais necessárias para enfrenta-lo, sem prejuízo das 
medidas já previstas em Decretos ou atos normativos não revoga-
dos expressa ou tacitamente por este Decreto. 
Art. 2º - Nos termos do inciso III, do § 7º, do art. 3º, da Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da situa-
ção de calamidade pública de que trata este decreto, poderão ser 
adotadas as seguintes medidas: 
I - determinação de realização compulsória de: 
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais; 
c) coleta de amostras clínicas; 
d) vacinação e outras medidas profi láticas; 
e) tratamentos médicos específi cos; 
II - estudo ou investigação epidemiológica; 
III - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 
especialmente os ligados aos serviços de saúde e de fornecimento 
de medicamentos e equipamentos, hipótese em que será garantido 
o pagamento posterior de indenização justa. 

Art. 3º - Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, 
serviços e insumos necessários ao enfrentamento da situação 
de calamidade pública decorrente do Coronavírus de que trata o 
presente Decreto, nos termos do art. 4º e seguintes, da Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterado e acrescidos pela 
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020.

Art. 4º - Fica determinado até o dia 15 de abril de 2020:
I - a suspensão de eventos e das atividades dos estabelecimentos 

comerciais e de serviços no Município, inclusive o comércio ambu-
lante, academias, clinicas de estética, salões de beleza, barbearias, 
clubes, associações recreativas e similares, e quaisquer outros 
serviços privados de atendimento ao público, excetuando-se:
a) os hospitais e serviços de saúde, compreendidos nesses, 
entre outros, os serviços de atendimento ao paciente, laboratórios, 
clínicas e consultórios; os serviços odontológicos relacionados ao 
atendimento de urgência e emergência;
b) farmácias e drogarias;
c) estabelecimentos comerciais com predominância de 
produtos alimentícios, restritos a Hipermercados, supermercados, 
mercearias, padarias, laticínios, açougues, peixarias, lojas de 
conveniência e hortifrutigranjeiros, fi cando vedado aos clientes o 
consumo de alimentos nestes locais;
d)  distribuidoras e revendedoras de gás e postos de combus-
tíveis;
e) serviços veterinários para o atendimento de situações 
críticas ou emergenciais;
f) coleta de lixo; serviços de tratamento e abastecimento 
água e esgoto, e energia elétrica;
g) serviços de manutenção e guincho de veículos;
h) as atividades cuja natureza não exija atendimento ao 
público, como os serviços administrativos internos, em sistema de 
trabalho home offi ce, como serviços contábeis, telecomunicação, 
imprensa e call center;
i)  os velórios, sendo apenas por 4 horas e no máximo 10 
pessoas por sala, com rotatividade e sem permanência nos seus 
espaços de convivência, fi cando fechado das 22 às 7 horas;
j) bancos e lotéricas;
k) empresas de segurança, pública e privada;
l) empresas de limpeza dos locais em funcionamento;
m) indústrias e construção civil; e
n) outros, a critério da autoridade sanitária máxima do Muni-
cípio (Secretário de Saúde).

II – os estabelecimentos comerciais e serviços que não se enqua-
dram nas exceções do inciso deste artigo e que optarem exclusiva-
mente pelo sistema de entrega em domicílio, drive-thru ou atendi-
mento domiciliar, poderão permanecer em atividade.

Art. 5º - Ficam as determinadas aos Estabelecimentos e serviços 
que permanecerão em funcionamento no Município, a adoção das 
seguintes medidas:
I – Deverá ser respeitada, nas áreas de consumação de alimentos 
destinadas aos empregados/funcionários, a ocupação máxima de 
4 (quatro) pessoas por mesa e a distância mínima linear de 2 (dois) 
metros entre assentos de um conjunto de mesas a outro.
II –Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metro de dis-
tância entre cada pessoa nas fi las de espera, inclusive nas fi las de 
acesso ao estabelecimento, exceto serviços de hospitais;
III - Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação 
de pessoas, a permanência de 1 (uma) pessoa a cada 2,25m2 de 
área livre (sem equipamentos, móveis ou outros objetos), exceto 
serviços de hospitais.
IV - Deverão priorizar o sistema de entrega em domicílio, drive-thru 
ou atendimento domiciliar;
V – Deverão proibir o acesso de clientes, funcionários e colaborado-
res com sintomas gripais às dependências dos estabelecimentos e 
serviços, exceto serviços de saúde.

Parágrafo único. Os estabelecimentos que desenvolvam as ativi-
dades previstas no caput deste artigo deverão adotar, além das 
medidas dos incisos I, II, III, IV e V deste artigo, no que couber, as 
seguintes medidas, cumulativamente:
I) – disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros luga-
res estratégicos de fácil acesso, álcool em gel para utilização de 
funcionários e clientes;
II) – higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, 
durante o período de funcionamento, as superfícies de toque;
III) – higienizar, quando do início das atividades e durante o período 
de funcionamento, com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos 
e banheiros, preferencialmente com água sanitária;
IV) – manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas 
de ar condicionados limpos e, obrigatoriamente, manter pelo menos 
uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo 
para a renovação do ar;
V) – manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sani-
tários de clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 
em gel e toalhas de papel não reciclado;
VI) – fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro 
sistema efi caz, a fi m de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento aguardando atendimento.”
Art. 6º - As autoridades administrativas competentes fi cam incum-
bidas de fi scalizar eventual abuso de poder econômico no aumento 
arbitrário de preços dos insumos e servidores relacionados ao 
enfrentamento do COVID-19, bem como eventual violação do artigo 
268 do Decreto Lei n. 2.848/40 – CÓDIGO PENAL.
Art. 7º - Fica instalado o Comitê de Operações de Emergência em 
Saúde para o enfrentamento da pandemia, coordenado pela Secre-
taria Municipal Saúde, para monitoramento da calamidade pública 
reconhecida por este Decreto.
Art. 8º - A tramitação dos processos referentes a assuntos vincula-
dos a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em 
todos os órgãos e entidades do Município. 
Art. 9º - Fica determinado que os setores responsáveis pela limpeza 
das instalações públicas implementem esforços para manter a ple-
na higiene das instalações, notadamente locais onde haja contato 
de pessoas. 
Art. 10 - Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, 
interdição parcial ou total da atividade e cassação do alvará de lo-
calização e funcionamento previstas no Código Municipal de Saúde 
– Lei Complementar n. 06/91 e demais legislações correlatadas.
Art. 11 - Fica instituída uma Comissão, composta pelo Procurador-
-Geral do Município, o Secretário de Administração, o Chefe da 
Coordenadoria Administrativa da PGM e a Chefe da Coordenadoria 
de Vigilância Sanitária do Município, para apreciar os recursos 
administrativos relacionados com as questões decorrentes da in-
terpretação dos artigos 4º e 5º deste Decreto, cuja resposta deverá 
ser dada no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do protocolo 
do requerimento.
Parágrafo único: Para a interposição do recurso administrativo pre-
visto neste artigo, o qual esgota a instância administrativa, podem 
ser utilizados quaisquer meios, especialmente o eletrônico a ser 
endereçado ao e-mail: pgm@riopreto.sp.gov.br.
Art. 12 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavalia-
das a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica 
do Município.
Art. 13 -  Revogam-se os decretos ns. 18.559, de 20 de março de 
2020; 18.561, de 21 de março de 2020; e 18.563, de 23 de março 
de 2020, fi cando mantidos e ratifi cados os seus efeitos até a data 
da publicação deste Decreto. 
Art. 14 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 24 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.572
DE 24 DE MARÇO DE 2020.

Suspende a cobrança do estacionamento rotativo para veículos 
nas vias e logradouros públicos do Município de São José do Rio 
Preto e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica deste Município;
Considerando o reconhecimento de Pandemia pela OMS – Orga-
nização Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral 
respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – 
SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipifi cado pela Codi-
fi cação Brasileira de Desastres (COBRADE), COM O N. 1.5.1.1.0, 
NOS TERMOS DA in/mi N. 02/16;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica suspensa, até 15 de abril de 2020, a cobrança do esta-
cionamento rotativo para veículos nas vias e logradouros públicos, 
instituída nos termos do Decreto nº 18.293, de 25 de abril de 2019, 
cuja administração, gerenciamento e fi scalização é exercida pela 
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – 
EMURB.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "Dr. Loft João Bassitt", 24 de março de 2020; 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR – GERAL DO MUNÍCIPIO
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume, e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
12/2019
Objeto: Registro de preços para fornecimento de concreto usinado 
para pavimentação e execução de serviços diversos.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2019
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA
Ordem de Fornecimento nº 056/2020 recebida em 18.03.2020. 
Valor de R$ 11.552,00.
Itens: 1 e 2.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
04/2020
Contratada: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços relativos ao fornecimento, sob demanda, de Vale-Alimen-
tação em formato de cartões eletrônico-magnéticos personalizados, 
visando à aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos 
comerciais no Município de São José do Rio Preto/SP e região, 
destinado aos servidores públicos, aposentados e pensionistas do 
SEMAE, em quantidade e frequência variáveis.
Valor: R$ 1.597.829,04  Prazo: 12 meses Data da assi-
natura: 23.03.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES 
E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CON-
CORRÊNCIA nº 01/2020 – PROC. nº 15/2020
Objeto: “Fornecimento e instalação de conjunto bombeador comple-
to para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, incluindo 
fornecimento e instalação do painel de acionamento e remoção 
do atual conjunto bombeador instalado no poço e fornecimento de 
bombeador reserva”.
As empresas TECNOAGUA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPOR-
TACAO, EXPORTACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI 
e ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECANICA LTDA. en-
tregaram seus envelopes dentro do prazo legal. Foram abertos os 
envelopes de habilitação e a sessão foi encerrada para análise da 
documentação. Após o julgamento, a Comissão designará a data 
da sessão de abertura dos envelopes das propostas comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 24.03.2020 – Rafael S. Lopes – Presidente 
Interino da C.L.
AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – 
PROCESSO Nº 22/2020
Fica adiada “sine die” a data de entrega dos envelopes marcada 
para o dia 26.03.2020, em razão da necessidade de adoção de 
medidas de enfrentamento do COVID-19 e para revisão do Edital.
S.J. Rio Preto, 24.03.2020 – Rafael S. Lopes – Presidente Interino 
da CL. 
AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – 
PROCESSO Nº 23/2020
Fica adiada “sine die” a data de entrega dos envelopes marcada 
para o dia 27.03.2020, em razão da necessidade de adoção de 
medidas de enfrentamento do COVID-19 e para revisão do Edital.
S.J. Rio Preto, 24.03.2020 – Rafael S. Lopes – Presidente Interino 
da CL.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
06/2020
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de estoque e 
substituição em quadros elétricos de acionamento e controle de 
motores.
Contratada: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 57/2020, recebida em 20.03.2020. 
Valor: R$ 55.790,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 7
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 24.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020
O Município de São José do Rio Preto, por intermédio da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com esteio na Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº 17.708, de 07 
de fevereiro de 2017 e suas alterações, torna público o presente 
Edital, visando à seleção de organização da sociedade civil, sem 
fi ns lucrativos, interessada em celebrar parceria, para a execução 
do Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva, 
conforme segue: 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
25 de março de 2020

Objeto: Execução, em regime de mútua cooperação, do Serviço 
de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva objetivando 
acolher pessoas com algum tipo de defi ciência, de forma provisória 
e excepcional, com vistas a desenvolver capacidades adaptativas 
para a vida diária entre os residentes, promovendo o acesso à rede 
de qualifi cação e requalifi cação profi ssional com vistas à inclusão 
produtiva, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, 
no período de 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2022.
Tipo de parceria a ser celebrada: Termo de Colaboração.
Valor de referência para realização do objeto: R$ 791.670,00 (Sete-
centos e noventa e um mil, seiscentos e setenta reais). 
Local de entrega da documentação: Secretaria Municipal de As-
sistência Social, no seguinte endereço: Rua João Teixeira, nº 260 
– Bairro Santa Cruz – CEP 15014-180 – São José do Rio Preto/
SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h30 horas às 16h30 
horas, no período de 26/03/2020 a 24/04/2020.
Abertura das propostas: os envelopes serão abertos em sessão 
pública, na data de 27/04/2020 às 9:00 horas, na Secretaria M. de 
Assistência Social.
O Edital em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, 
informações, condições para participação e esclarecimentos neces-
sários, bem como a Resolução instituindo a Comissão de seleção, 
estará disponível a partir do dia 26/03/2020, no portal da Prefeitura 
no endereço eletrônico http://www.riopreto.sp.gov.br – Portal da 
transparência - Terceiro setor – Processos – Secretaria Municipal 
de Assistência Social - Chamamento Público Nº 02/2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS Nº 25.455 - Secretária 
Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
O Município de São José do Rio Preto, por intermédio da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com esteio na Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº 17.708, de 07 
de fevereiro de 2017 e suas alterações, torna público o presente 
Edital, visando à seleção de organização da sociedade civil, sem 
fi ns lucrativos, interessada em celebrar parceria, para a execução 
do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas adultas em 
situação de rua, conforme segue: 
Objeto: Execução, em regime de mútua cooperação, do Serviço 
de Acolhimento Institucional para pessoas adultas em situação de 
rua, objetivando acolher e garantir proteção integral às pessoas em 
situação de rua, com equipe especializada para atender e receber 
usuários a qualquer horário do dia ou da noite e realizar estudo 
de caso para encaminhamentos necessários, garantindo a prote-
ção integral e condições para acesso a oportunidades e Serviços, 
contribuindo para a reinserção social, no período de 01 de junho de 
2020 a 31 de maio de 2022.
Tipo de parceria a ser celebrada: Termo de Colaboração.
Valor de referência para realização do objeto: R$ 731.235,00 (Sete-
centos e trinta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais). 
Local de entrega da documentação: Secretaria Municipal de As-
sistência Social, no seguinte endereço: Rua João Teixeira, nº 260 
– Bairro Santa Cruz – CEP 15014-180 – São José do Rio Preto/
SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h30 horas às 16h30 
horas, no período de 26/03/2020 a 24/04/2020.
Abertura das propostas: os envelopes serão abertos em sessão 
pública, na data de 27/04/2020 às 10h horas, na Secretaria M. de 
Assistência Social.
O Edital em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, 
informações, condições para participação e esclarecimentos neces-
sários, bem como a Resolução instituindo a Comissão de seleção, 
estará disponível a partir do dia 26/03/2020, no portal da Prefeitura 
no endereço eletrônico http://www.riopreto.sp.gov.br – Portal da 
transparência - Terceiro setor – Processos – Secretaria Municipal 
de Assistência Social - Chamamento Público Nº 02/2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS Nº 25.455 - Secretária 
Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 04/2020
24 de março de 2020.

Nomeia a Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 
01/2020-SEMAS / Processo Administrativo nº 02/2020 - SEMAS.

Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de Assistên-
cia 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 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso X da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de 
fevereiro de 2017, e suas alterações. 
NOMEIA: 
Art. 1º - A Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 
01/2020, para execução em parceria com o município do Serviço 
de Acolhimento Institucional para pessoas com defi ciência em Resi-
dência Inclusiva, que tem por objetivo acolher pessoas com algum 
tipo de defi ciência, de forma provisória e excepcional, com vistas 
a desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária entre os 
residentes, promovendo o acesso à rede de qualifi cação e requali-
fi cação profi ssional com vistas à inclusão produtiva, os servidores 
abaixo relacionados:
• Janaina Darli Duarte Simão - Psicóloga;
• Leonara Ribeiro Fontes – Assistente Social;
• Maria Cristina Romanelli - Pedagoga.
• Maria Inês Gonçalves Pena - Assistente Social.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogados as disposições em contrario. 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada na mesma data e local de 
costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como registrada 
em livro próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social 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.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 05/2020
24 de março de 2020.

Nomeia a Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 
02/2020-SEMAS / Processo Administrativo nº 03/2020 – SEMAS.

Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de Assistên-
cia 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 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso X da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de 
fevereiro de 2017, e suas alterações. 
NOMEIA: 
Art. 1º - A Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 

02/2020, para execução em parceria com o município do Serviço de 
Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo para população 
adulta e famílias em situação de rua, que tem por objetivo acolher 
e garantir proteção integral às pessoas em situação de rua, com 
equipe especializada para atender e receber usuários a qualquer 
horário do dia ou da noite e realizar estudo de caso para encami-
nhamentos necessários, garantindo a proteção integral e condições 
para acesso a oportunidades e Serviços, contribuindo para a rein-
serção social, os servidores abaixo relacionados:
• Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra - Assistente Social;
• Maria Cristina Romanelli - Pedagoga.
• Maria Inês Gonçalves Pena - Assistente Social;
• Vanessa Gimenez Ferreira – Psicóloga.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogados as disposições em contrario. 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada na mesma data e local de 
costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como registrada 
em livro próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social 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.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social.

Notifi cação Fiscal - IFP/SEMDEC

Pelo presente, fi ca o interessado, JAIR VENTURA SENA, devida-
mente notifi cado sobre o INDEFERIMENTO do pedido de prorroga-
ção de prazo solicitado através do protocolo n.º 202037327.
Sobreleva-se que a notifi cação via imprensa ofi cial ocorre em 
virtude da tentativa infrutífera de entrega por via postal – A.R.: JU 
63263692 5 BR.
Inspetoria Fiscal de Posturas - SEMDEC
São José do Rio Preto, 24 de março de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 22/2020 

24 DE MARÇO DE 2020

EMPRESA.: DUTRA SILVA E SILVA BUFFET LTDA ME
CNPJ:                        12.662.783/0001-58
INSCR. MUN.: 307.239/0
 Notifi camos a empresa supracitada, autuada por infra-
ção à legislação tributária do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, a recolher os valores constantes nos Autos de 
Infração e Imposição de Multa abaixo relacionados, ou apresentar 
defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir 
do 30º (trigésimo) dia posterior à data de publicação deste edital, 
sob pena de cobrança executiva, nos termos dos artigos 217, VII; 
237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, com a nova redação dada 
pelo parágrafo 1º do artigo 77 da Lei Complementar Municipal n° 
178/2003.
 
1. AINF 04.9.0007097.00001.00031505.2019-59 – capitula-
ção legal: Arts. 3º § 1º, 13, 18, 25, 26 inciso I, e 34, da Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e atualizações. Arts. 57, 82, 84 e 85, inciso I, 
da Resolução CGSN nº 94/2011. Art. 2º da Lei nº 8.846/94. Art. 283 
do RIR/99. 
2. AIIM 027-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso II, 
alínea “A” da LCM 178/2003.
A multa poderá ser paga com desconto, desde que o pagamen-
to ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas as demais 
condições previstas do artigo 81 da Lei Complementar Municipal 
nº 178/2003. Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser 
protocolada na Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio 
de Godoy, 3033 - Centro, São José do Rio Preto – SP.
Em 24/03/2020, no exercício legal de nossa atribuição, devidamen-
te autorizado, encerrei, por meio do Termo de Encerramento de 
Fiscalização nº 9/2020, a fi scalização da empresa supramenciona-
da, que abrangeu o período de 01/07/2014 a 31/12/2017. Em razão 
das irregularidades apuradas, foram lavrados os Autos de Infrações 
acima elencados.
Sem prejuízo do disposto no art. 149 do CTN, as autuações pode-
rão ser refeitas caso surjam fatos novos que modifi quem a realida-
de encontrada.
Informamos que toda a documentação referente ao processo que 
gerou os Autos de Infração supracitados encontra-se, sob a guarda 
do fi sco municipal, à disposição do representante legal da empresa, 
responsável solidário ou de pessoa legalmente habilitada para aná-
lise e conhecimento, podendo ser consultada nos dias úteis durante 
os horários de expediente.
São José do Rio Preto (SP), 24 de março de 2020.
Heloise Madureira de Almeida Rodrigues
Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA 
MULHERES,

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
PORTARIA SMM - Nº 01/2020
DE 23 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergências de 
saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e institui 
condutas aos servidores públicos municipais nos termos do Decreto 
nº 18.558/2020.
A Secretária Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, 
Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, no uso de suas atribuições 
legais, no artigo 5º, incisos XV e XIX da Lei Complementar Munici-
pal nº 245/07 (e suas alterações), 
CONSIDERANDO o Decreto da Presidência da República nº 
10.282, de 20 de março de 2020, em especial o artigo 3º, que defi -
ne os serviços públicos e as atividades essenciais;
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 CO-
VID-19, bem como sobre recomendações no setor privado esta-
dual; CONSIDERANDO os Decretos Municipais nºs 18. 554/2020, 
18.558/2020 e 18.559/2020, que tratam do enfrentamento do novo 
Coronavírus (COVID-19) e do regime de trabalho dos servidores;
CONSIDERANDO, as recomendações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e controle de infec-
ção pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de serem tomadas medidas de 
enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19);
RESOLVE:
Art. 1º O servidor público da Secretaria Municipal dos Direitos e Po-
líticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia poderá 
exercer suas funções laborais, preferencialmente, fora das instala-
ções físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto (regime home 
offi ce), desde que observada a natureza da atividade, mediante a 
utilização de tecnologia de informação e de comunicação disponí-
veis.
§ 1º - Poderá, ainda, a autoridade imediatamente superior, adotar 
fl exibilização da jornada de trabalho, estabelecendo escalas de 
trabalho se necessárias.

§ 2º - As reuniões administrativas no âmbito da Secretaria Munici-
pal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, 
Raça e Etnia serão preferencialmente não presenciais (virtuais), 
utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de comunica-
ção disponíveis.
Art. 2º Suspender as atividades coletivas executadas de modo pre-
sencial pela Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mu-
lheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, compreendidas pelo 
Grupo de Convivência, Encontro com Famílias e Projeto Superação 
realizados pelo Departamento da Pessoa com Defi ciência - PCD e 
Grupos Refl exivos pelo Centro de Referência e Atendimento à Mu-
lher - CRAM, facultando a realização destas atividades em formato 
virtual. Art. 3º Suspender a confecção de passe gratuito municipal e 
cartões de meia entrada, bem como suspender os encaminhamen-
tos para passe livre e cartões regionais.
Art. 4º Priorizar no Centro de Referência e Atendimento à Mulher 
– CRAM e no Departamento da Pessoa com Defi ciência – PCD o 
atendimento presencial apenas em situações de emergência ou 
que necessitem de imediata intervenção técnica, suspendendo 
visitas e ações realizadas no domicílio, exceto nos casos impres-
cindíveis.
Art. 5º Instituir regras e orientações gerais como medidas padrão 
de controle e prevenção à disseminação e contágio:
I. Suspensão de eventos e reuniões já programadas na agenda;
II. Reforçar os procedimentos de higiene e desinfecção das salas e 
ambientes de uso comum, objetos, utensílios e mobiliários;
III. Priorizar o uso de meios de comunicação (e-mail, telefone) 
que possam evitar ou substituir reuniões presenciais, internas ou 
externas;
IV. Sempre que possível, manter os ambientes ventilados natural-
mente (portas e/ou janelas abertas), reduzindo o uso de aparelhos 
condicionadores de ar;
V. Solicitar ao servidor que apresente quaisquer sintomas de doen-
ças respiratórias que faça uso da máscara de modo imediato, infor-
mando seu superior hierárquico, e entrar em contato com o Serviço 
0800 de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde; Parágrafo 
único: Na execução dos serviços públicos e das atividades essen-
ciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas 
para redução da transmissibilidade do Coronavírus (COVID-19).
Art. 6º - 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 suspen-
são, por tempo indeterminado, do acesso aos autos dos processos 
físicos, se disponível em modo digital.
Art. 7º As determinações dispostas complementam os Decretos 
Municipal 18.554, 18.558 e 18.559/2020 e demais legislação 
superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento de 
regras específi cas. Art. 8º - Esta portaria entra em vigor na data 
de publicação e tem vigência por tempo indeterminado, enquanto 
perdurarem as medidas de prevenção e enfrentamento.
São José do Rio Preto/SP, 23 de março de 2020.
Maureen de Almeida Leão Cury
SECRETÁRIA MUNICIPAL

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S 

PORTARIA N.º 34.044 DE 23 DE MARÇO DE 2020 
Considerando a publicação do Decreto nº 18.554, de 16 de março de 2020, que dentre outras medidas 
suspendeu as concessões de férias, licença prêmio e faltas abonadas para os servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde, da Defesa Civil e da Guarda Municipal até ulterior decisão (artigo 1º). 
REVOGA, as seguintes portarias: 

Portaria Servidor Efeitos 
33.916 de 03/03/2020 Vagner Perpetuo Gouveia Luiz 31/03/2020 
33.971 de 10/03/2020 Aline Michele de Moraes Silva 23/03/2020 
33.972 de 10/03/2020 Gustavo Pereira da Silva Portes 08/04/2020 
33.999 de 16/03/2020 Renata Neri dos Santos 23/03/2020 

 
PORTARIA N.º 34.045 DE 23 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, CARLOS HENRIQUE DE LIMA RODRIGUES para substituir o(a) servidor(a) CLEMENTE 
PEZARINI JUNIOR – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 
02/03/2020. 
PORTARIA N.º 34.046 DE 23 DE MARÇO DE 2020 
REVOGA, a Portaria n.º 33.979 de 10 de março do(a) servidor(a) WALTER MARTINS FILHO, surtindo 
os efeitos desta a partir de 25 de março de 2020. 
PORTARIA N.º 34.047 DE 23 DE MARÇO DE 2020 
REVOGA, a Portaria n.º 33.950 de 05 de março do(a) servidor(a) ERICA ALMEIDA TOSTA PEREIRA, 
surtindo os efeitos desta a partir de 26 de março de 2020. 
PORTARIA N.º 34.048 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, MARGARET GONCALVES DOS SANTOS para substituir o(a) servidor(a) LUCIANA 
CRISTINA MACHADO FERREIRA – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II 
– FG.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 09/03/2020. 
PORTARIA N.º 820 DE 22 DE JUNHO DE 2018 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): Milton Eugenio Menezes 
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Complementar n.º 05/90, por infração aos incisos I, II, 
III e IX  do artigo 204, e inciso XVI, do artigo 205, todos da Lei Complementar nº 05/90. 
Advogado: Fabio Gandolfi Lopes – OAB/SP 250.746 
PORTARIA N.º 34.049 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, MARCELO PERES PINHEIRO para substituir o servidor MARCO AURELIO BELENTANI DE 
CARVALHO – ocupante da gratificação por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir 
de 30/03/2020. 
PORTARIA N.º 856 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e 
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SCAFE para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados nos Internos nº 054 e 055/20 – 
Diretoria da Frota Municipal. 
PORTARIA N.º 34.050 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
REVOGA, a Portaria n.º 33.988 de 13 de março de 2020 da servidora MICHELE NAKAO, surtindo os 
efeitos desta a partir de 22/03/2020. OUTROSSIM, DESIGNA, LUCIANE BILIA DE MORAES para 
substituir o(a) servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA, ocupante da função de confiança gratificada – 
CHEFE DE COORDENADORIA – CD.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir de 22/03/2020. 
PORTARIA N.º 34.051 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, RAFAELA NOGUEIRA FERREIRA para substituir o(a) servidor(a) FERNANDA BRUSCHI 
PORTO – ocupante do cargo em comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença maternidade, a partir de 
23/03/2020. 
PORTARIA N.º 857 DE 24 DE MARÇO DE 2020 

 

 

DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, DIEGO FERREIRA PAULO e HIONE 
MARIA SOARES para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados no Interno/SMS/GP/Nº 0820/20. 
PORTARIA N.º 34.052 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
REVOGA, as seguintes portarias, conforme requerimentos, a pedido, dos servidores abaixo 
mencionados: 

Portaria Servidor Efeitos 
33.966 de 10/03/2020 Fernanda Cristina Morais de Lima 24/03/2020 
33.967 de 10/03/2020 Lilian Gomes Martins 24/03/2020 
33.968 de 10/03/2020 Diego Mahfouz Faria Lima 24/03/2020 
33.985 de 13/03/2020 Livia Paula Bassetti Cardozo 24/03/2020 
33.986 de 13/03/2020 Liliane do Vale Lopes Palotta 24/03/2020 
33.991 de 16/03/2020 Leysa Camila Miranda Faria 24/03/2020 

 
PORTARIA N.º 34.053 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
RELOTA, o servidor FABIO GIOLI da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, retroagindo os efeitos desta a 23 de março de 2020. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
25 de março de 2020 

DECRETO Nº 18.564 
DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

Estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto, 
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui 
condutas aos servidores públicos municipais, da Administração 
Direta e Indireta e das Autarquias 
 

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município; 
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da 
República; 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do novo coronavírus;  
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, e 
Considerando a necessidade de proteção da saúde dos servidores públicos municipais e para evitar o 
absenteísmo na assistência, 
 
D E C R E T A: 
Art. 1º - Os estagiários da administração direta estão dispensados do regime de estágio presencial, ficando 
facultado aos supervisores responsáveis a atribuição de tarefas das atividades através de home-office, sendo 
suspenso o pagamento do auxílio-transporte, enquanto durar a dispensa, e garantida a integralidade da 
bolsa-estágio enquanto durar a pandemia, exceto os estagiários lotados na Secretaria de Saúde, Assistência 
Social, Guarda Municipal e Defesa Civil. 
Art. 2° - Os atestados de consultas/licenças médicas, odontológicas e declaração de comparecimento a 
exames e licença-acompanhante, devidamente preenchidos, passam a ser protocolados, exclusivamente, no 
Portal do "Servidor Online", no serviço disponibilizado LICENÇAS E ATESTADOS MÉDICOS, informando 
obrigatoriamente o telefone residencial ou celular atualizado, sendo obrigatória a permanência do servidor em 
seu domicílio, ressalvados os casos de internação, sob pena de infração funcional. 
§ 1º - O protocolo de que trata o “caput” do presente artigo garante ao servidor o efeito suspensivo da 
obrigação de comparecimento ao serviço, desde que acompanhado do atestado médico referido, ficando o 
SEESMT encarregado de entrar em contato com o servidor e convocar para comparecimento obrigatório no 
horário e dia determinado para a perícia médica. 
  § 2° - Para que se mantenha a ordem e a organização nas repartições públicas municipais, caberá ao 
servidor comunicar à chefia imediata sobre a sua ausência, sob pena de desconto do dia trabalhado caso 
ocorra transtornos no serviço público e o requisito não tenha sido comprovadamente cumprido. 
 § 3° - O descumprimento do prazo estabelecido ou o não comparecimento à perícia quando convocado 
implicará em indeferimento do atestado e, consequentemente, em descontos provenientes de todos os dias 
de sua ausência, revogado o efeito suspensivo na sua origem. 
   Art. 3º Ficam estabelecidos os seguintes prazos para protocolo de licenças médicas: 
I-  prazo de 5 dias para atestados de consultas, exames e atestados de 1 ou 2 dias, contados a partir do 1º 
dia útil após o início do afastamento. 
II-  prazo de 3 dias para atestados superiores a 2 dias, contados a partir do 1º dia útil após o início do 
afastamento. 
III - Para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Assistência Social e 
Defesa Civil o protocolo deverá ser realizado no prazo de 24 horas após a emissão do atestado médico.  

 Art. 4º - Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Assistência Social e Defesa Civil que 
apresentarem sintomas respiratórios com suspeita de coronavírus, devem procurar exclusivamente a UBSF 
lealdade e amizade para perícia, das 07 às 22 h, de segunda à sábado.  

  

 

§ 1º - Os atestados emitidos fora desta unidade terão validade apenas para o dia do atendimento ou até o 
primeiro dia útil de funcionamento desta unidade (UBSF lealdade e amizade), sendo atribuída apenas a esta 
unidade a competência para definir o período de afastamento e os critérios para coleta de exames para 
COVID-19. 
Art. 5º O servidor em afastamento deverá permanecer em seu domicílio, sob pena de infração funcional, e 
poderá ser submetido à perícia médica, a qualquer tempo, podendo ser seja convocado pelo SEESMT a 
qualquer tempo. 
Art. 6º - Os servidores públicos que portadores de portadores de doenças respiratórias crônicas, desde que 
façam uso contínuo de medicamento, imunossuprimidos e imunodeprimidos, diabéticos insulino-dependentes, 
insuficiência renal, cardiopatias, incluindo hipertensão arterial severa deverão utilizar o serviço “afastamento 
CORONA VÍRUS” no servidor on line para protocolo de seus atestados, sendo obrigatório anexar os 
documentos comprobatórios da doença de que é portador. 
§ 2° O servidor em afastamento deverá permanecer em seu domicílio, sob pena de infração funcional, e 
poderá ser submetido à perícia médica, a qualquer tempo, caso assim seja convocado pelo SEESMT, ficando 
mantido o teletrabalho, quando possível. 
Art. 7º - As servidoras que necessitem protocolar licença maternidade deverão executar o pedido 
exclusivamente pelo sistema Servidor Online, no serviço, LICENÇA MATERNIDADE, anexando, 
obrigatoriamente, atestado médico, certidão de nascimento do(a) filho(a) e formulário preenchido, conforme 
Anexo I, deste Decreto. 
Art. 8º - A partir da data de publicação deste decreto ficam suspensos os atendimentos presenciais para o 
público em geral no Paço Municipal, devendo todos os serviços serem direcionados às formas eletrônicas 
para evitar aglomeração de pessoas no local. 
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto do caput as participações em audiência de licitação que não 
possam ser canceladas e que por força de lei obrigatoriamente são realizadas pelas modalidades presenciais 
e casos específicos autorizados diretamente pelo secretário de cada pasta. 
Art.9º Para que o teletrabalho se estabeleça, conforme artigo 2º do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 
2020, fica autorizada a utilização de computadores de patrimônio público, mediante assinatura de TERMO DE 
RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE EQUIPAMENTO (Anexo II).  
Art.10º Para registro do teletrabalho, estabelecido pelo artigo 2º do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 
2020, servidor e chefia imediata devem preencher e assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE 
TELETRABALHO, Anexo III.  
Art. 11 - Ficam suspensos os cancelamentos dos pedidos de férias, gozo de prêmio por assiduidade (licença-
prêmio) e faltas abonadas, a partir da data de publicação deste Decreto, ressalvado os casos dos servidores 
lotadas na Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil. 
Parágrafo único: Os cancelamentos realizados através de requerimentos por escrito ficam indeferidos, 
cabendo a cada Secretário analisar e, se for o caso, deferir, os casos excepcionais. 
Art 12 – Ficam suspensas as horas extraordinárias, ressalvado os casos necessários na Secretaria de Saúde 
e Assistência Social e serviços considerados essenciais, desde que devidamente justificados e previamente 
comunicados para autorização da Secretaria de Administração.  
Art 13 – Profissionais lotados na Secretaria de Saúde, com 60 anos ou mais, com comorbidade (hipertensão, 
diabetes, doenças respiratórias crônicas) e profissional com 70 anos ou mais, independente de comorbidade, 
serão suspensos das atividades de atendimento ao público, sendo sua carga horária executada nas 
atividades designadas pelo departamento ao qual está subordinado, mediante ciência do chefe imediato ao 
Secretário. 
Art 14 – Está proibido a realização de horas extras para os servidores que estão trabalhando em sistema de 
rodízio ou teletrabalho.  
Art. 15 – A insuficiência de saldo causada em decorrência de cancelamentos ou interrupção das férias em 
decorrência da pandemia, terão os valores descontados quando for autorizado o gozo das próximas férias. 
Art. 16 – A requisição de funcionários pela Secretária de Saúde à Secretaria de Educação fica estendida a 
todas as outras Secretarias, ressalvado os casos que não se enquadrem nos incisos I, II e III do artigo 8º do 
decreto 18.554/20, incluindo os postos de trabalho terceirizados. 
Parágrafo único: Todos os requisitados terão lotação provisória na Secretaria de Saúde, respeitado os 
direitos legais em sua remuneração.  
 

 

Art. 17 – Fica a Secretaria de Assistência Social considerada como serviços essenciais, ficando suspensas 
as concessões de férias, licença-prêmio, falta abonada e folga eleitoral aos servidores, até ulterior decisão. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 20 de março de 2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
DR. ALDENIS BORIN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
LUIS ROBERTO THIESI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

                                Formulário de Dados Cadastrais 
                                                                      (Atualização Cadastral – Protocolo) 
 
1-Nome:  
2-Sexo: (  ) Fem. (  ) Masc.   Nascimento: ____/____/______    Estado Civil:  
3-Nome da mãe:  
4-Telefones-» Residencial: ________________________ Tel. Trabalho:  
 Celular: ________________________ (   ) Autorizo receber comunicações pelo Whatsapp 
 E-mail:___________________________________________________________________ 
 
5-Endereço-» Logradouro:  
Nº: _____________ Bairro:  
CEP: _________________ Cidade: __________________________________________ U.F.:  
6-Dados do cônjuge ou companheiro: 
Nome: ______________________________________________________________ Sexo: (  ) F  (  ) M 
Data de Nascimento: ____/____/______    Data de Casamento/União: ____/____/______     
Mãe do Cônjuge/Companheiro:________________________________________________________ 
CPF Cônjuge:__________________________________ 

7-Dados dos Dependentes Previdenciários (filho até 21 anos ou inválido; pai ou mãe com 
dependência econômica ou irmão inválido, com dependência econômica): 

D
ad

os
 d

os
 D

ep
en

de
nt

es
 

Nome:_____________________________________________________ Parentesco:  
Sexo: (  )F  (  )M     Data Nasc.: ____/____/______    Dependente I.R.: (  )S (  )N    /    Inválido: (  )S   (  )N 
Mãe do Dependente:   
CPF Dependente:____________________________________ 
Nome:_____________________________________________________ Parentesco:  
Sexo: (  )F  (  )M     Data Nasc.: ____/____/______    Dependente I.R.: (  )S (  )N    /    Inválido: (  )S   (  )N 
Mãe do Dependente:   
CPF Dependente:____________________________________ 

Nome:_____________________________________________________ Parentesco:  
Sexo: (  )F  (  )M     Data Nasc.: ____/____/______    Dependente I.R.: (  )S (  )N    /    Inválido: (  )S   (  )N 
Mãe do Dependente:   
CPF Dependente:___________________________________ 

8-Tempo de contribuição anterior a Prefeitura de Rio Preto? (   ) sim   (   ) não 

São José do Rio Preto/SP, ______/_______/_______  

Assinatura do(a) servidor(a) 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE EQUIPAMENTO 

Nome: ________________________________________________________  

Departamento:_________________________________________________ 

Fone para contato ________________ e-mail: ________________________ 

Declaro que, nesta data, recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a título 
de empréstimo, para meu uso exclusivo, os equipamentos especificados neste termo de 
responsabilidade, comprometendo-me a mantê-los em perfeito estado de conservação, ficando 
ciente de que:  

1- se o equipamento for danificado ou inutilizado por emprego inadequado, mau uso, 
negligência ou extravio, a empresa me fornecerá novo equipamento e cobrará o valor 
de um equipamento da mesma marca ou equivalente ao da praça; 

2- em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento deverei comunicar 
imediatamente ao setor competente;  

3- terminando os serviços “home-office”, devolverei o equipamento completo e em 
perfeito estado de conservação, considerando-se o tempo do uso do mesmo, ao setor 
competente.  

PATRIMÔNIO /DESCRIÇÃO 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

São José do Rio Preto, ________de_________________, 2020 .  

Ciente (Nome / Assinatura):_________________________________________  

Devolução: Atestamos que o bem foi devolvido em        /       /       , nas seguintes condições: 

 (_) Em perfeito estado   (_) Apresentando defeito   (_) Faltando peças/ acessórios.  

_______________________________________________________________  

(Data / assinatura / nome do responsável pelo recebimento) 

 

 

Anexo III 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE TELETRABALHO 

 

 

Em decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS - COVID19, e nos termos do Artigo 2º do 

Decreto nº 18.558 de 21/03/2020, o(a) servidor (a) 

_______________________________________, matrícula___________ , lotado na Secretaria 

Municipal prestará serviços à Prefeitura de São José do Rio Preto em regime de teletrabalho, a 

partir de   /      /2020, por tempo indeterminado, ficando cientes, chefia e servidor, que quando 

convocado, deve comparecer nas dependências da unidade de trabalho para atividades 

específicas que exijam a presença do mesmo, permanecendo de sobreaviso para atender as 

necessidades do Departamento e da pandemia, se necessário.  

Sempre que solicitado o(a) servidor(a) em home office deverá apresentar relatório das 

atividades desenvolvidas durante o teletrabalho.  

 

São José do Rio Preto, ___ de________________ de 2020.  

 

 

______________________________________________ 

Assinatura Servidor(a) 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura Chefia 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 
EDITAL N° 021/2020  
24 DE MARÇO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io  das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a re colher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a  apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do  art igo 46 da Lei Complementar  n°  178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos ,  
consoante art igo 7° do Decreto  n°  12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
 
Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO 
DE BOMBEIROS COSTA 
MOTA LTDA ME 

 
 
3114960 

 
 
14.118.789/0001-94 

03/2015               
05/2015               
06/2015 
07/2015               
08/2015 

ISSQN 

HIDRAULICA POTY LTDA 998590 00.684.305/0001-60   

05/2015               
06/2015 
07/2015               
08/2015 

ISSQN 

ANTONIO C DA S PIZZO 1340200 07.700.254/0001-61   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 
07/2015               
08/2015 

 
ISSQN 

MORAIS RIO PRETO 
LOCAÇAO DE MAQUINAS 
E EQUIPAMENTO 

 
1369720 

 
07.587.768/0001-52   05/2015               

06/2015 ISSQN 

CARLOS EURIPEDES DE 
MORAIS ME 898670 67.293.605/0001-99 

05/2015 
06/2015 
07/2015               
08/2015 

 

C P DE SOUZA 
ESTRUTURAS METALICAS 1446400 09.556.609/0001-16   04/2015               

08/2015 ISSQN 

W R C INFORMATICA 
LTDA 1164950 04.400.758/0001-78   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 
07/2015               

ISSQN 
 

 

08/2015 

FRANCINE ALVES DA 
SILVA ME 3100390 13.603.603/0001-20   03/2015               

04/2015 ISSQN 

ANTONIO VITORINO 
PIRES NEVES PAULISTA 
ME 

3164450 01.719.388/0001-48   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 
07/2015               
08/2015 

ISSQN 

A S DE MATOS 
CONSTRUCAO CIVIL ME 3174940 16.884.798/0001-11   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 

ISSQN 

S C BROGLIATO 
INFORMATIVA ME 3159570 16.578.589/0001-40   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 
07/2015               
08/2015 

ISSQN 

PLACOGESSO RIO PRETO 
COMÉRCIO E 
INSTALAÇÃO LTDA ME 

3240200 18.997.232/0001-21   06/2015 ISSQN 

M A BATISTA REFORMAS 
E REPAROS IMOBILIARIOS 
LTDA 

1353270 08.255.280/0001-90   03/2015               
04/2015 ISSQN 

VANDERLETE APARECIDA 
CARDOSO 20270746862 3273220 20.613.148/0001-09   08/2015 ISSQN 

G S LOPES ASSESSORIA 
CONTABIL LTDA ME 3102800 12.801.665/0001-83   03/2015               

04/2015 ISSQN 

São José do Rio Preto (SP), 24 de março  de 2020.  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Auditor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 09/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, que para que possamos dar 
andamento a analise do pedido de desconto de 50% no IPTU para aposentados ou pensionistas, referente ao 
imóvel de cadastro imobiliário nº 02.12966/602, necessário se faz que Vossa Senhoria apresente: 

a) Comprovante de rendimentos de todos os moradores do imóvel, caso, a renda seja somente da 
contribuinte, apresentar declaração sob as penas da Lei Complementar nº 96/98, informando que a 
renda familiar (equivalente à somatória dos rendimentos de todos os moradores da residência) não é 
superior a dois (02) salários mínimos, que possui um único imóvel e o utiliza unicamente para fins 
residenciais. 

b) Declaração na qual conste o estado civil da requerente, se viver em união estável, comprovante de 
renda do cônjuge ou convivente (caso seja casada ou em união estável). 

c) Cópia da certidão do divórcio. 
Esclarecemos que tais informações são imprescindíveis para permitir o deferimento do pedido, não impedindo a 
requisição de mais documentos futuramente. 
Ao enviar os documentos ora solicitados mencionar A/C – Departamento de Tributos Imobiliários - Juntar ao 
requerimento protocolado sob nº 2019000433012(protocolar junto ao Poupatempo – Rua Antonio de Godoy,3033 
– bairro Centro ou no Ganha Tempo – Shopping Cidade Norte). 
Ressaltamos que foi publicado o presente edital, pois a notificação via correspondência foi devolvida pelo 
Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos dias 09/03/2020 as 11:47h, 11/03/2020 as 11:42h e 
13/03/2020 as 11:58h). 
Outrossim, informamos que a não apresentação da documentação retro citada num prazo máximo de 10 dias 
acarretará no arquivamento do pedido. 

 
INTERESSADO 

 
PROTOCOLO 

 
MARIA HELENA ANDREOLI 

 
2019000433012 

São José do Rio Preto (SP), 24 de março de 2020. 
 

Luiz Carlos Basso 
Chefe – D.T.I. - SEMFAZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A R ATACADO DE PEÇAS E REPAROS AUTOMOTIVOS EIRELI ME 3052760 
ALADAIR ANTONIO LUCATO TORCANI 1320040 
ALEXANDRE RODRIGO RAMOS ROMA & DOURADO LTDA ME 3241230 
ARO & MARQUES COMERCIO DE ROUPAS EIRELI 3556810 
BIRA VIEIRA OPTICOS RIO PRETO LTDA ME 3162160 
COMPLEXO EDUCACIONAL SPINOLA CASTRO LTDA ME 3542150 
DIOGO GONÇALVES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EMPRESARIAL 
ME 3206330 

FLAVIO HENRIQUE BORIN 3193090 
GARCIA SERVIÇOS DE JATOS LTDA ME 3161340 
HOTEL CHAMONIX RIO PRETO LTDA ME 742210 
JOAO PAULO SILVA RODRIGUES 3647820 
JORONE GESTÃO DE ATIVOS LTDA 3211550 
JOSE RODRIGUES OTICA ME 3097960 
KATIUSCIA SATURNINO RODRIGUES ME 3446280 
LARISSA HELENA FARIA 3557220 
MALVEZZI DECORACOES LTDA 308480 
MESTRINARI FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME 1460470 
NOROESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 1317250 
NUTRIEXTREME COMERCIAL IMPORTADORA LTDA ME 3125670 
R J DA SILVA ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL ME 3458270 
RCS ATACADO DE PEÇAS E REPAROS AUTOMOTIVOS EIRELI ME 3369250 
RIO GRANDE ADMNISTRACAO E INCORPORACAO LTDA 1244230 
RÔMULO TITTON DEZEN 3547600 
THATIANE MACIEL NASSAR FRANGE 3187000 
THIAGO ROBERTO SILVEIRA BANDEIRA 3186990 
VALE RIO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 3512260 
WAKEMEUP TREINAMENTOS INTEGRAIS LTDA 3113570 
WILSON PEREIRA DA SILVA 1184100 

São José do Rio Preto, 24 de março de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000043268 01613/07 ANGELA MARIA MACRI BOGAZ Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000046527 00170/17 ANGELICA MARTIM MELÃO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043241 01984/18 ANTONIO CARLOS MELO CROTTI 
30758765851 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043250 02528/18 ANTONIO CARLOS MELO CROTTI 
30758765851 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043420 00152/00 ASSOCIACAO RENASCER Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000035233 01758/18 BRUNO NASCIMENTO 
BETTENCOURT DA SILVA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042071 01381/16 CAFETERIA DAS GOMES LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000041672 00901/15 CLEUSA VALIN BARRETO 
HORTENCIO 08066726848 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042552 00233/04 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HUMBERTO 
FERRARI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047973 00163/04 CONDOMINIO EDIFICIO IDALO 
GIANNOTTI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042451 02332/15 CONDOMINIO EDIFICIO MARCO 
POLO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043647 01204/06 EUNICE ELIZABETE ZAPAROLI 
VOLTOLINI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000041599 00887/17 FARES & ARAUJO SERVICOS 
MEDICOS S/S 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000041663 01166/16 JOSÉ ANTUNES GUIMARAES 
52123294853 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037102 02126/18 JOSE CAMELO FERREIRA DE LIMA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000037379 01135/02 LABORATÓRIO GREGORINI DE 
PRÓTESE DENTÁRIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000045237 01377/15 LONGHI CLINICA DE PSICOLOGIA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000045177 02555/18 LORENZETTI & SPRESSÃO 
ESPECIALIDADES MEDICAS S/S 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043290 01615/07 LUIZ ANTONIO MUNHOZ BOGAZ Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048088 02148/16 MARQUES VOLPONI SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000034185 02183/18 MARY DAULLE MILHIM AUGUSTIN Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000046257 01685/18 MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042009 01427/16 NASCIMENTO RABELO SERVFESTA 
EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000036842 01001/02 NAZIR TARRAF Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000036951 00785/09 NEIGILDO CESAR SIQUEIRA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000035540 01336/05 PEREIRA & BRITO PANIFICADORA 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000017631 00071/20 R S CONTENTE ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000027579 00071/20 R S CONTENTE ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000017070 00067/20 RAIA DROGASIL S/A Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000020206 00084/20 REAL RONDÔNIA TRANSPORTES E 
LOGÍSITICA LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000044657 01285/06 RIOQUIMICA S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037368 00265/12 RIOQUIMICA S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento  

 

2020000043710 02042/18 SANGIA FERNANDES CORMINEIRO 
07050544892 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043624 00977/14 SUELI CORREIA LIMA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

São José do Rio Preto, 25 de Março de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 


