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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

CONTRATADA: WP DO SANTOS MERCANTIL DE VEICU-
LOS EIRELI
EMPENHOS 6638/20 E 6639/20
Trata-se de pedido de reconsideração das penalidades 
aplicadas, decorrente da rescisão contratual publicada em 
D.O. em 08/10/20; DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a 
decisão anteriormente prolatada, por não existir fatos novos 
que possam ensejar a modifi cação da decisão anterior, e por 
seus próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao 
recurso. Desta maneira fi ca o representante legal da empre-
sa NOTIFICADO para efetuar o pagamento de multa no valor 
de R$ 46.290,00, no prazo improrrogável de até 18/12/20. 
O não pagamento poderá ocasionar em inscrição do débito 
em dívida ativa do município para futura execução judicial. 
Considerando que não há circunstância superveniente, 
declaro esgotada a discussão na esfera administrativa. SMS 
ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHO 20591/20
CONTRATADA: A M MOLITERNO EIRELI
EMPENHO 20592/20
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
EMPENHO 14801/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade 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 que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 20106/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção 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
DECISÃO
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 17694/20
Diante da defesa apresentada em face da penalidade de 
MULTA aplicada e recebida por esta Secretaria Municipal de 
Saúde. Considerando que as penalidades aplicadas foram 
por atraso na entrega, visto que essa entrega não foi realiza-
da até o momento. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos fun-
damentos e nego provimento ao recurso. A manutenção das 
penas aplicadas não impede o agravamento das penalida-
des. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
CONTRATADA: OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTA-
CAO E EXPORTACAO LTDA
EMPENHOS 14798/20 E 14800/20
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 12435/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a 
cláus. 6ª, item 6.1.2, II e V do contrato, aplico-lhe ao descum-
primento contratual, multa do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
DESPACHO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO (art. 26 LF 
8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 62/20

Contratada: Rajata Administradora de Bens Ltda
Objeto: Locação de imóvel situado a  Rua Jair Martins Mil 
Homens, n.º 337, Vila São José, neste município, por um 
período de 06 meses: Art. 24, X da L.F 8.666/93. SMS
ERRATA
Publicação do dia 17.11.2020 ref. 2º NOTIFICAÇÃO UR-
GENTE – PROCESSO 13032 
Onde se lê: COMPRA LIVRE
Leia-se: PREGÃO ELETRONICO  
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 15/20- Contrato: TOP/0014/20
Contratada: GHM Construtora Eireli Epp
Nos termos do art. 57, II §1°,  da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMEL – Cléa M. M. Bernadelli
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 36/19- Contrato: TOP/0007/20
Contratada: Construtora Rio Obras Comércio de Materiais 
para Construção Eireli
Nos termos do art. 57, II §1°,  da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 120 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO – Sergio Astolfo Issas
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 36/19- Contrato: TOP/0007/20
Contratada: Construtora Rio Obras Comércio de Materiais 
para Construção Eireli
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contra-
to supramencionado, fi ca acrescido aproximadamen-
te 11,9086930%  e fi ca suprimido aproximadamente 
6,1371345%, ambos do valor inicial do contrato. SMO – 
Sergio Astolfo Issas
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 46/19- Contrato: TOP/0011/20
Contratada: Madri Iski – Construções Eireli
Nos termos do art. 57, II §1°,  da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS – Aldenis A. Borim
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 46/19- Contrato: TOP/0011/20
Contratada: Madri Iski – Construções Eireli
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato su-
pramencionado, fi ca acrescido aproximadamente 42,61% do 
valor inicial do contrato. SMS – Aldenis A. Borim
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 41/18; Contrato: DIL/0030/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de S. J. Rio 
Preto- Emurb
Nos termos do art. 57, II e §1° da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMEL – Cléa M. M. Bernadelli 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 340/2020
ATA Nº 0892/20
CONTRATADA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTO-
LOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
OBJETO: Fornecimento de fi o de sutura - Valor Unitário – 
Item 04 – R$1,10 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 368/2020
ATA Nº 0893/20
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
OBJETO: Fornecimento de mobiliário de aço - Valores Uni-
tários – Item 02 – R$899,99; - Item 04 – R$620,99 - SME – 
Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 368/2020
ATA Nº 0894/20
CONTRATADA: PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA
OBJETO: Fornecimento de mobiliário de aço - Valor Unitário 
– Item 03 – R$742,50 - SME – Sueli Petronilia A. Costa – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020
ATA Nº 0895/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME - Valores Unitários – Item 16 – R$16,210; Item 17 
– R$23,390 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020

ATA Nº 0896/20
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME - Valores Unitários – Item 20 – R$1,800; Item 29 
– R$0,129; Item 31 – R$1,700- SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020
ATA Nº 0897/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados RE-
MUME - Valor Unitário – Item 08 – R$5,290 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 293/2020
ATA Nº 0898/20
CONTRATADA: SEATLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de TVs led e suportes para TV - 
Valor Unitário – Item 01 – R$155,00; Item 04 – R$2.680,00 
- SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 293/2020
ATA Nº 0899/20
CONTRATADA: MICROSENS S/A
OBJETO: Fornecimento de TVs led e suportes para TV - 
Valor Unitário – Item 03 – R$1.884,00 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2020
CONTRATO PRE/0136/20
CONTRATADA: JANAINA FERNANDES CAZONATTO MO-
RALES - EIRELI
OBJETO: Prestação de serviço de salva vidas nos centros 
esportivos Engenheiro Schmitt, Eldorado, Pinheirinho e Anto-
nio Natalone - Item 01 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli– 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$230.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 20557/2020
CONTRATO Nº: DPL/0073/20
CONTRATADA: R. CARVALHO GUIMARÃES DE OLIVEIRA 
& CIA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de internação de pa-
ciente – SMS  - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$45.600,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 438/2020 Processo: 
13659/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de sensores digi-
tais para sistema de raio X. Secretaria Municipal de Saúde
O pregão eletrônico foi DESETO tendo em vista que não 
houve nenhuma proposta apresentada para o processo. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes- pregoeira
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 453/2020 Processo: 
13691/2020
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
de elétrica de autos para atendimento aos veículos da frota 
municipal. Secretaria Municipal de Administração.
O pregão eletrônico foi fracassado uma vez que o valor fi nal 
alcançado fi cou acima da expectativa não se comprovando 
vantajosidade para a Administração. Mariana Correa Pedro-
so Fernandes- pregoeira
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 ELETRÔ-
NICO n° 478/2020, PROCESSO 13.814/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais elétricos 
em atendimento das Unidades Escolares da Rede Muni-
cipal. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 02/12/2020, 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
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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 ELETRÔ-
NICO n° 477/2020, PROCESSO 13.813/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de construção 
em geral para manutenção de vários serviços executados 
na Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 02/12/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 479/2020, PROCESSO 13.815/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais de pintura 
para o Setor de Manutenção predial da Secretaria Munici-
pal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 04/12/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 499/2020, PROCESSO 13.885/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços no 
ramo de elétrica de autos em atendimento as necessidades 
da frota municipal. Secretaria Municipal de Administração . O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02/12/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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 ELETRÔ-
NICO n° 451/2020, PROCESSO 13.686/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais(abraçadeiras 
e colunas) destinados a Divisão de Sinalização Vertical. 
Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Segurança. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02/12/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 338/2020 – Processo n.º 
12.908/2020
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender as 
necessidades da pista de atletismo do Centro Esportivo de 
Eldorado. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 22/09/2020, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA itens 8, 14, 15 e 17; 
K S ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI itens 1, 3, 4, 7 e 18; 
SPORTHAUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
EIRELI itens 2, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30. Itens 11 e 12 cancelados. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Clea M.M. Bernardelli -  Secre-
tária Municipal de Esporte e Lazer.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
405/2020 – PROCESSO Nº 13.411/2020 
Objeto: aquisição de veículo de intervenção rápida (vir) para 
compor a frota do SAMU 192 de SJRP. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 20/11/2020 às 09:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fer-
nandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
415/2020 – PROCESSO Nº 13.448/2020 
Objeto: Registro de preços p aquisição de capuz balaclava 
e gorro descartavel para proteção do profi ssional no enfren-
tamento do Covid 19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 20/11/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira

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 34.569 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, o(a) servidor(a) MARCIO ALVES para responder 
interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO, enquanto durar o período de férias da titular da pasta, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, a 
partir de 16/11/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.730
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.

Aprova o novo Regimento Interno da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, 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;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado o novo Regimento Interno da Secre-
taria Municipal de Agricultura e Abastecimento, nos termos 
deste Decreto.

REGIMENTO INTERNO
TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPETÊNCIA DA SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA GERAL
Art. 2º A Secretaria de Agricultura e Abastecimento é o órgão 
responsável pela coordenação das ações de Segurança 
Alimentar e Nutricional no Município, caracterizando-se pela 
articulação intersetorial das políticas públicas de SAN; é res-
ponsável pelo planejamento, a coordenação e a execução da 
política agrícola e do abastecimento de gêneros essenciais, 
bem como a divulgação de técnicas que visem ao aumento 
da produção e melhoria da qualidade dos produtos deste 
Município, formulando políticas e diretrizes para fomento e 
apoio da Agricultura Familiar; compete ainda a colaboração 
com os demais entes federativos que atuam na área; tem 
a competência para a inspeção sanitária e industrial dos 
produtos de origem animal por meio da gestão do Serviço 
de Inspeção Municipal - SIM; a administração do Recinto de 
Exposições; o apoio ao polo Regional do INCRA e gestão 
do Banco Municipal de Alimentos, Patrulha Agrícola e Feiras 
Livres.
Art. 3º À Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen-
to, compete, especifi camente:
I. Coordenar as ações de Segurança Alimentar e Nutricional 
do Município, executar a política agrícola e de abastecimento 
dos gêneros essenciais no Município; 
II. Formular políticas e diretrizes concernentes ao desen-
volvimento do setor agropecuário, priorizando a agricultura 
familiar;
III. Implementar e divulgar técnicas que visam o aumento 
da produção e melhoria da qualidade dos produtos deste 
Município, fortalecendo, desenvolvendo e estimulando os 
mecanismos para a comercialização de produtos agropecuá-
rios, incentivando a produção rural, priorizando a agricultura 
familiar e a organização de cooperativismo e associativismo 
no âmbito municipal;
IV. Manter articulação com os demais programas do governo, 
com o objetivo de integrar interesses convergentes do Muni-
cípio, direcionados ao fortalecimento do setor agropecuário;
V. Apoiar e participar de programas de pesquisa agrícola, 
assistência técnica e extensão rural;
VI. Contribuir e colaborar com os organismos estaduais e 
federais que atuam na área;
VII. Administrar e fazer a manutenção do Recinto de Exposi-
ções “Alberto Bertelli Lucatto”;
VIII. Apoiar o Pólo Regional do INCRA;
IX. Apoiar a viabilização da infraestrutura rural necessária à 
melhoria do desempenho produtivo;
X. Administrar e fi scalizar as Feiras Livres;
XI. Administrar e coordenar o Banco Municipal de Alimentos;
XII. Administrar e coordenar a Patrulha Agrícola do Municí-
pio;
XIII. Gerir os recursos para aquisição de gêneros alimentí-
cios para abastecimento dos equipamentos públicos mu-
nicipais vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento e outras Secretarias Municipais, garantindo o 
abastecimento da demanda de gêneros prevista nas ações, 
programas e projetos;
XIV. Fazer a gestão da aplicação dos recursos destinados a 
Alimentação Escolar, conforme critérios do PNAE – Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar; 
XV. Administrar e coordenar o Programa de Alimentação 
Escolar do Município; 
XVI. Coordenar as ações do Serviço de Inspeção Municipal, 
executando as atividades de inspeção e fi scalização indus-
trial e sanitária dos estabelecimentos registrados ou relacio-
nados, dos produtos de origem animal comestíveis ou não e 
seus derivados, e ações correlatas; 
XVII. Coordenar os programas de recuperação das estradas 
rurais no Município; 
XVIII. Implementar e coordenar projetos, programas e ações 
de incentivo ao produtor rural; 
XIX. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 4º Compete ao Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento (NE):
I. Exercer a direção da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, orientando, coordenando e fi scalizando os 
trabalhos;
II. Fazer a gestão da execução orçamentária da Secretaria e 
ordenar as despesas;
III. Assessorar o Chefe do Poder Executivo nas questões 
pertinentes a sua pasta;
IV. Verifi car e visar todos os documentos referentes as des-
pesas da pasta;
V. Proferir despachos decisórios em processos da Secreta-
ria;
VI. Planejar e formular a política municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional;
VII. Articular as políticas para fortalecimento do setor agrope-
cuário, priorizando a Agricultura Familiar no Município; 
VIII. Planejar e formular a política pública para o setor agro-
pecuário;
IX. Prorrogar ou antecipar pelo tempo que julgar necessário, 
o expediente da Secretaria, obedecendo às normas legais;
X. Autorizar serviços extraordinários;
XI. Promover o aperfeiçoamento dos serviços afetos à Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;
XII. Despachar pessoalmente com o Prefeito, expediente da 
Secretaria, bem como participar de reuniões coletivas quan-
do convocado;
XIII. Apresentar anualmente ao prefeito, em época própria, 
relatório das atividades da secretaria;
XIV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 5º Integram a estrutura organizacional e administrativa 
da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento as 
seguintes unidades:

1.  Gabinete
1.1.   Departamento Administrativo e de 
Execução Orçamentária
1.2.   Inspetoria Fiscal de Posturas
2.  Divisão de Manutenção do Recinto de Expo-
sições
3.  Coordenadoria de Segurança Alimentar e 
Nutricional
3.1.   Setor de Segurança Alimentar
3.2.  Divisão de Distribuição de Alimentos – Ban-
co Municipal de Alimentos
3.2.1    Setor de Apoio Operacional
3.2.1.1    Seção do Banco Municipal 
de Alimentos
3.3.  Divisão de Gestão da Merenda Escolar
3.3.1   Departamento de Nutrição e Alimen-
tação Escolar

3.3.1.1    Seção de Atendimento às 
Unidades Escolares
3.3.1.2    Setor Operacional Adminis-
trativo
3.3.1.2.1    Seção de Controle e 
Saldos de Empenho
3.3.1.2.2    Seção de Expedi-
ção de Gêneros
4.  Coordenadoria de Apoio e Fomento Agrope-
cuário
4.1.   Divisão da Patrulha Agrícola
4.2.   Divisão de Feiras Livres
5.  Coordenadoria do Serviço de Inspeção Mu-
nicipal 
5.1.   Departamento do Serviço de Inspe-
ção Municipal 
5.1.1. Gerência de Inspetoria do Serviço de Inspeção Mu-
nicipal 
5.1.2. Setor de Controle de Produção, Qualidade e Identi-
dade dos Produtos

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
SEÇÃO I
DO GABINETE DO SECRETÁRIO
Art. 6º O Gabinete do Secretário é a unidade da Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento que tem por 
fi nalidade o planejamento, a coordenação e a execução das 
diversas funções de assistência ao Secretário Municipal, 
competindo-lhe especifi camente:
I. Organizar o expediente;
II. Controlar a agenda de compromissos do Secretário;
III. Planejar e gerenciar projetos e programas da Secretaria;
IV. Coordenar e supervisionar as ações das unidades ad-
ministrativas e seus servidores, monitorando resultados e 
fomentando políticas de melhoria;
V. Preparar e revisar os atos, correspondências e outros 
documentos que devam ser assinados pelo Secretário;
VI. Promover o recebimento e a distribuição da correspon-
dência ofi cial dirigida ao Secretário;
VII. Verifi car a correção e a legalidade dos documentos sub-
metidos à assinatura do Secretário, providenciando, quando 
for o caso, a conveniente instrução dos processos;
VIII. Consolidar e submeter ao Secretário a proposta orça-
mentária anual da Secretaria;
IX. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 7º Ao Chefe de Gabinete do Secretário (CD. 101.2), 
compete, especifi camente:
I. Planejar, coordenar e promover a execução das atribui-
ções do Gabinete da Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento;
II. Assistir ao Secretário em questões que envolvam tomadas 
de decisão sobre assuntos pertinentes ao Gabinete e aos 
serviços de expediente, protocolo e arquivo;
III. Coordenar as ações de programação e execução orça-
mentária;
IV. Controlar a agenda de compromissos do Secretário;
V. Proferir despachos interlocutórios e de encaminhamento 
dos processos;
VI. Promover o recebimento da correspondência ofi cial dirigi-
da ao Secretário;
VII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 8º Ao Departamento Administrativo e de Execução Orça-
mentária, compete:
I. Planejar e executar diversas ações administrativas e de 
apoio a Secretaria, como controle de bens patrimoniais, 
controle de frequência e férias dos servidores, prestação de 
contas, orçamentos, entre outras;
II. Organizar e promover a movimentação de correspondên-
cias e expediente do Gabinete do Secretário e demais unida-
des da Secretaria;
III. Receber, redigir, expedir as correspondências, docu-
mentos, comunicação administrativa e outros instrumentos 
vinculados ao Gabinete e demais unidades da Secretaria;
IV. Elaborar PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, e LOA – Lei Orçamentária Anual, referentes 
à Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
V. Acompanhar a execução orçamentária da Secretaria;
VI. Elaborar e controlar os processos e tramitação dos 
pedidos de compras de bens e contratação de serviços da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, con-
forme recursos orçamentários, submetendo ao Secretário 
Municipal;
VII. Elaborar solicitação de serviços para manutenção da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento e todas as suas 
unidades administrativas;
VIII. Formular minuta de atos normativos para o cumprimen-
to das exigências legais processuais e para a devida publici-
dade das ações da Secretaria;
IX. Controlar empenhos referentes à Secretaria;
X. Solicitar numerários e prestar contas de viagens;
XI. Elaborar e controlar o regime de adiantamento para co-
bertura de despesas emergenciais da Secretaria;
XII. Elaborar documentos diversos de expediente, de comu-
nicação interna e externa;
XIII. Organizar os arquivos dos documentos vinculados à 
Secretaria;
XIV. Emitir pareceres técnicos sobre assuntos de competên-
cia da Secretaria;
XV. Orientar para o cumprimento das normas e procedimen-
tos administrativos pertinentes;
XVI. Elaborar e acompanhar os processos de cessão de uso 
do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, obser-
vando o cumprimento legal;
XVII. Organizar a agenda de reserva de datas para uso do 
Recinto de Exposições;
XVIII. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Secretário Municipal;
XIX. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 9º Ao Chefe do Departamento Administrativo e de Exe-
cução Orçamentária (FG. 101.6), compete, especifi camente:
I. Coordenar e supervisionar as atividades e rotinas adminis-
trativas do Departamento;
II. Cumprir e assegurar o cumprimento das disposições 
legais e diretrizes pertinentes ao Departamento;
III. Dirigir estratégias de trabalho e organização capazes de 
proporcionar um melhor aproveitamento da capacidade e 
das potencialidades dos servidores vinculados ao Departa-
mento;
IV. Emitir pareceres e relatórios de trabalho sobre assuntos 
pertinentes à sua Unidade;
V. Acompanhar e controlar a execução orçamentária da 
Secretaria;
VI. Emitir pareceres técnicos sobre assuntos de competência 
da Secretaria;
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VII. Redigir Termos de Referência para processos de com-
pras públicas;
VIII. Orientar os servidores do Departamento e demais uni-
dades administrativas para a correta realização dos serviços 
no âmbito administrativo, assim como cumprimento dos 
prazos;
IX. Orientar os servidores do Departamento sobre a correta 
organização e arquivamento dos documentos, garantindo a 
ordem do arquivo;
X. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Secretário Municipal;
XI. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 10 À Inspetoria Fiscal de Posturas compete:
I. Exercer as atividades de fi scalização aos setores vincula-
dos à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; 
II. Orientar, inspecionar e fi scalizar o exercício de comércio 
praticado nas Feiras Livres Municipais, exercendo atos ine-
rentes à sua competência;
III. Intervir, gerenciar e mediar confl itos e crises que possam 
existir nas Feiras Livres Municipais;
IV. Promover intercâmbio com outras esferas da administra-
ção objetivando a troca de informações sobre fi scalização e 
informações fi scais;
V. Receber as mercadorias apreendidas e guardá-las em 
depósitos públicos, devolvendo-as mediante o cumprimento 
das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas;
VI. Emitir notifi cação, autos de infração e fazer a apreensão 
de mercadorias irregulares;
VII. Proceder, sempre que solicitado, à ações de fi scalização 
em propriedades rurais;
VIII. Proceder, sempre que solicitado, à ações de fi scali-
zação necessárias para suporte em projetos da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento, garantindo o 
cumprimento dos regramentos dispostos; 
IX. Emitir pareceres técnicos e orientações ao titular da pas-
ta em assuntos pertinentes à sua competência;
X. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 
Art. 11 Ao Inspetor Fiscal de Posturas, compete, especifi ca-
mente: 
I. Estabelecer e fazer cumprir a programação fi scal, super-
visionando e integrando as ações de fi scalização e encami-
nhando as informações sobre seus resultados para o titular 
da pasta;
II. Zelar pela correta aplicação da legislação vigente;
III. Emitir relatórios e pareceres técnicos sobre assuntos 
pertinentes à sua Unidade;
IV. Monitorar as atividades dos fi scais da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento;
V. Coordenar as escalas de trabalho dos fi scais da pasta;
VI. Atestar o perfeito cumprimento das jornadas de trabalho 
pelos fi scais da pasta, assim como a veracidade nas infor-
mações sobre uso de veículos para reembolso; 
VII. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Secretário Municipal;
VIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.

SEÇÃO II
DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO RECINTO DE EXPO-
SIÇÕES
Art. 12 À Divisão de Manutenção do Recinto de Exposições, 
compete: 

I. Planejar, controlar e promover a constante manutenção do 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”;
II. Distribuir e supervisionar os trabalhos de manutenção no 
Recinto de Exposições;
III. Auxiliar e dar suporte operacional para a realização dos 
eventos que ocorrerem no Recinto de Exposições no que diz 
respeito ao funcionamento da infraestrutura;
IV. Realizar vistoria pré e pós eventos em apoio ao Departa-
mento Administrativo;
V. Informar ao Departamento Administrativo e de Execução 
Orçamentária sobre intercorrências na infraestrutura do 
Recinto de Exposições em decorrência da realização de 
eventos por terceiros;
VI. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 13 Ao Chefe de Divisão de Manutenção do Recinto de 
Exposições (CD. 101.1), compete, especifi camente:
I. Planejar, controlar e promover a constante funcionalidade 
da infraestrutura do Recinto de Exposições;
II. Fiscalizar e gerenciar a prestação de serviços necessários 
à manutenção do Recinto de Exposições;
III. Auxiliar e dar suporte operacional para a realização dos 
eventos que ocorrerem no Recinto de Exposições no que diz 
respeito ao funcionamento da infraestrutura;
IV. Supervisionar a manutenção da frota, ferramentas e im-
plementos do Recinto de Exposições;
V. Coordenar as equipes que prestam serviços no Recinto 
de Exposições;
VI. Organizar e monitorar o almoxarifado de itens de manu-
tenção do Recinto de Exposições, planejando a compra de 
produtos de substituição junto ao Departamento Administrati-
vo e de Execução Orçamentária;
VII. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Secretário Municipal;
VIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.

SEÇÃO III
DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL
Art. 14 À Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal, compete: 
I. Articular e viabilizar a operacionalização de políticas 
públicas, planos, programas, projetos e ações, nas áreas 
do Abastecimento e da Segurança Alimentar e Nutricional 
de São José do Rio Preto e da garantia do DHAA – Direito 
Humano à Alimentação Adequada no Município;
II. Coordenar e assessorar a implantação das diretrizes do 
SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional em âmbito municipal;
III. Assessorar com as informações necessárias a CAISAN – 
Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar no Municí-
pio, para o desenvolvimento de suas atividades;
IV. Contribuir para a formulação de política adequada de 
abastecimento e de incentivo à produção urbana e rural de 
alimentos em conjunto com a Coordenadoria de Apoio e 
Fomento Agropecuário;
V. Garantir à população em situação de vulnerabilidade 
alimentar e nutricional condições de acesso a alimentos de 
qualidade e em quantidade sufi ciente, de modo permanente, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essen-
ciais, além de contribuir de maneira efetiva para a qualidade 
de vida da população, desde a produção de alimentos até o 
consumo;

VI. Trabalhar conjuntamente à Coordenadoria de Apoio 
de Fomento Agropecuário para manter a visão sistêmica 
de todas as políticas, planos, programas, projetos e ações 
vinculados à Segurança Alimentar e Nutricional no Município, 
levantando, organizando e interpretando dados, informações, 
indicadores, além de identifi car e propor novas políticas pú-
blicas de Segurança Alimentar e Nutricional no Município;
VII. Coordenar a elaboração do cardápio da alimentação 
escolar de forma integrada ente a Divisão de Gestão da 
Merenda Escolar, a Coordenadoria de Apoio e Fomento 
Agropecuário e produtores da agricultura familiar, buscando 
a paridade entre a demanda e a produção;
VIII. Analisar projetos e ações com o objetivo de ampliar e 
melhorar o atendimento do Banco Municipal de Alimentos, 
integrando as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional 
do Município;
IX. Articular ações integradas com os demais órgãos do Po-
der Público e/ou sociedade civil para a promoção das ações 
de Segurança Alimentar e Nutricional no Município;
X. Articular com os órgãos colegiados municipais relacio-
nados ao tema, como: Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar (COMSEA), Câmara Intersecretarial de Segurança 
Alimentar (CAISAN) e Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE), sugerindo pautas para reuniões quando for o caso, 
acompanhando as consultas e deliberações, atuando de 
forma intersetorial para a construção da política pública de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Município;
XI. Auxiliar na interlocução com órgãos e entidades de Segu-
rança Alimentar e Nutricional que atuam em todas as esferas 
da federação, assim como instituições privadas com ou sem 
fi ns lucrativos que desenvolvam ações de Segurança Alimen-
tar e Nutricional no Município;
XII. Responsabilizar-se pela interlocução em todas as esfe-
ras para a realização de Conferências Municipais de Segu-
rança Alimentar e Nutricional e elaboração do Plano Munici-
pal de Segurança Alimentar e Nutricional.
XIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 15 Ao Chefe de Coordenadoria de Segurança Alimentar 
e Nutricional (CD. 101.2), compete, especifi camente:
I. Planejar estratégias e integrar todas as ações e projetos de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Município;
II. Estabelecer a interlocução com todos os entes Federal, 
Estadual e Municipais no sentido de garantir a viabilização 
e execução das ações e projetos de Segurança Alimentar e 
Nutricional;
III. Estabelecer modelos de monitoramento e avaliação das 
ações, projetos e programas de Segurança Alimentar e Nutri-
cional identifi cando indicadores;
IV. Participar das discussões nos Conselhos Municipais so-
bre os temas relacionados à Segurança Alimentar e Nutricio-
nal;
V. Coordenar as ações necessárias para cumprimento e apri-
moramento do programa de alimentação escolar;
VI. Participar da articulação com os produtores rurais da 
Agricultura Familiar para fortalecimento, fomento e amplia-
ção da participação no fornecimento de gêneros alimentícios 
ao Município;
VII. Criar e propor projetos com foco na ampliação da par-
ticipação da comunidade e empresários na diminuição do 
desperdício de alimentos;
VIII. Estabelecer a interlocução com a Secretaria de As-
sistência Social para o planejamento de atendimento de 
demanda de populações em vulnerabilidade alimentar e 
nutricional;
IX. Acompanhar os projetos de Educação Alimentar e Nutri-
cional promovidos pela Secretaria Municipal de Educação;
X. Dar o suporte necessário para as atividades e delibera-
ções da CAISAN – Câmara Intersercretarial de Segurança 
Alimentar e Nutricional no Município;
XI. Acompanhar as deliberações no SISAN – Sistema Na-
cional de Segurança Alimentar e Nutricional, garantindo a 
execução das diretrizes pelo Município;
XII. Fazer a interlocução necessária para a realização das 
Conferências Municipais de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal;
XIII. Dar o suporte técnico necessário para a elaboração do 
Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
XIV. Acompanhar as ações da Coordenadoria de Apoio e 
Fomento Agropecuário, especialmente no setor de produção 
e apoio ao produtor da Agricultura Familiar;
XV. Orientar tecnicamente o titular da pasta para garantia da 
continuidade das ações, projetos e programas de abasteci-
mento e Segurança Alimentar e Nutricional;
XVI. Propor ao titular da pasta estratégias para otimização 
de recursos, logística para arrecadação e distribuição de gê-
neros alimentícios e ainda identifi car novas fontes de recur-
sos, convênios e parcerias;
XVII. Assessorar tecnicamente para a elaboração de proces-
sos de Chamada Pública e outras compras públicas vincu-
ladas à aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar;
XVIII. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Secretário Municipal;
XIX. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 16 Ao Setor de Segurança Alimentar, compete:
I.  Dar suporte técnico à Coordenadoria de Segurança Ali-
mentar;
II. Monitorar as alterações e novas políticas públicas para 
a Segurança Alimentar e Nutricional nos âmbitos federal, 
estadual e municipal;
III. Auxiliar na articulação com os diversos setores públicos e 
privados para a implementação das ações, projetos e progra-
mas de Segurança Alimentar e Nutricional;
IV. Dar suporte técnico para a análise dos processos de-
senvolvidos dentro das divisões, departamentos, setores e 
seções vinculados à Coordenadoria de Segurança Alimentar 
e Nutricional;
V. Alimentar os sistemas de monitoramento de resultados 
vinculados às ações de Segurança Alimentar e Nutricional;
VI. Auxiliar na identifi cação de indicadores de monitoramento 
das ações vinculadas à Segurança Alimentar e Nutricional;
VII. Participar de Conselhos vinculados a decisões sobre 
Segurança Alimentar e Nutricional;
VIII. Dar suporte técnico às reuniões da CAISAN – Câma-
ra Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional no 
Município;
IX. Auxiliar a Coordenadoria de Segurança Alimentar nas 
tratativas para a realização das Conferências Municipais de 
Segurança Alimentar e Nutricional;
X. Dar apoio técnico e administrativo na elaboração do Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
XI. Adquirir e acompanhar a distribuição de gêneros alimen-
tícios para atendimento das demandas nos diversos equipa-
mentos públicos municipais;

XII. Controlar gastos com verbas de convênios estadual e/ou 
federal destinados à alimentação;
XIII. Organizar a demanda atendida e reprimida de gêneros 
alimentícios para planejar o atendimento de todos os equipa-
mentos públicos, projetos e ações; 
XIV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 17 Ao Chefe do Setor de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, compete, especifi camente:
I. Coordenar as atividades do setor garantindo a continuida-
de das ações, projetos, programas e distribuição de gêneros 
alimentícios;
II. Emitir pareceres técnicos, realizar pesquisas, desenvolver 
projetos, sempre que necessário para o suporte à Coorde-
nadoria de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como 
para aumentar a capacidade de atendimento do Município;
III. Organizar dados para dar suporte às decisões da Coor-
denadoria de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como 
alimentar o banco de dados com os indicadores de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional do Município;
IV. Dar suporte técnico e auxiliar na organização das Confe-
rências de Segurança Alimentar e Nutricional do Município;
V. Dar suporte administrativo e técnico à Câmara Intersecre-
tarial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN, no 
Município;
VI. Dar suporte administrativo e técnico para a elaboração 
do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
VII. Monitorar a demanda de atendimento e reprimida de 
gêneros alimentícios, orientando o planejamento para aten-
dimento;
VIII. Administrar os processos de aquisição e distribuição de 
gêneros alimentícios para o atendimento dos diversos equi-
pamentos públicos, em seus programas, projetos e ações; 
XIX. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional;
X. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 18 À Divisão de Distribuição de Alimentos – Banco Muni-
cipal de Alimentos, compete:
I. Coletar, adquirir, receber em doação, selecionar, higieni-
zar, processar, armazenar e distribuir gêneros alimentícios, 
perecíveis ou não;
II. Desenvolver parcerias visando a ampliação do programa;
III. Prover meios materiais e de pessoal, para atendimento 
às necessidades da Divisão;
IV. Elaborar relatórios estatísticos das atividades da Divisão;
V. Cuidar da logística de coleta e distribuição de gêneros ali-
mentícios para atendimento da população em vulnerabilida-
de alimentar e nutricional cadastrada e outros equipamentos 
públicos municipais;
VI. Manter cadastro de atendimentos devidamente atualiza-
do;
VII. Controlar e planilhar a entrada e saída de gêneros ali-
mentícios oriundos dos Programas de Aquisição de Alimen-
tos;
VIII. Prestar contas sobre a execução dos programas pactu-
ados com o Governo Federal;
IX. Promover as adequações, trabalhos e processos neces-
sários para atendimento da legislação que regulamenta os 
Bancos de Alimentos;
X. Manter as condições necessárias para a permanência na 
Rede Nacional de Banco de Alimentos;
XI. Organizar e executar a logística de abastecimento de 
todos os equipamentos públicos vinculados à Segurança 
Alimentar e Nutricional;
XII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.

Art. 19 Ao Chefe de Divisão de Distribuição de Alimentos – 
Banco Municipal de Alimentos (CD. 101.1), compete, especi-
fi camente:
I. Coordenar as atividades do Banco Municipal de Alimentos 
– BMA;
II. Representar o BMA em congressos, palestras e outros 
eventos;
III. Estimular e participar da elaboração de projetos para 
captação de recursos para o BMA junto a Prefeitura de São 
José do Rio Preto/SP;
IV. Gerenciar a captação, utilização e redistribuição dos pro-
dutos recebidos, garantindo a máxima utilização e o mínimo 
desperdício de todas as doações;
V. Orientar a equipe quanto aos trâmites e procedimentos 
administrativos;
VI. Coordenar as equipes de trabalho envolvidas no Ban-
co de Alimentos, promovendo adequada manipulação dos 
alimentos captados, observando a procedência, qualidade e 
validade dos mesmos;
VII. Fiscalizar o aproveitamento e a destinação de todos os 
produtos recebidos;
VIII. Participar e propor da elaboração de receitas que utili-
zem ao máximo todos os alimentos recebidos;
IX. Desenvolver ações para destinar o resíduo orgânico em 
ações integradas com a Coordenadoria de Apoio e Fomento 
Agropecuário;
X. Ater-se às normas impostas pela Vigilância Sanitária e ou-
tros órgãos competentes e impor seus cumprimentos;
XI. Organizar e defi nir a distribuição, transporte e armazena-
mento dos alimentos recebidos e manipulados pelo Banco 
de Alimentos à população, entidades cadastradas e outros 
equipamentos públicos; 
XII. Participar de reuniões sobre o BMA que ocorram com 
o Município ou com a Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, que tem sob sua responsabilidade a Política 
de Abastecimento e Segurança Alimentar; 
XIII. Contatar possíveis doadores e voluntários para o Banco 
Municipal de Alimentos visando à manutenção e expansão 
do número de doadores e potenciais colaboradores;
XIV. Fiscalizar o aproveitamento e a destinação de todos os 
produtos recebidos;
XV. Criar, implantar, implementar e supervisionar rotinas 
administrativas e operacionais para as atividades da Divisão, 
orientar a execução e o cumprimentos de normas e ordens 
de serviço zelando pela busca da qualidade e efi ciência do 
serviço público;
XVI. Dirigir estratégias de trabalho e organização capazes 
de proporcionar um melhor aproveitamento da capacidade e 
das potencialidades dos servidores;
XVII. Assumir a tomada de decisão de problemas da equipe 
e administrar confl itos;
XVIII. Distribuir serviços e delegar funções;
XIX. Orientar e promover o desenvolvimento da equipe;
XX. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional;
XXI. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 20 Ao Setor de Apoio Operacional, compete:
I. Selecionar, preparar e distribuir toda a doação de alimen-
tos captados;
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II. Administrar o uso dos bens duráveis e materiais de consu-
mo diários da Unidade;
III. Realizar levantamento de necessidades de bens e servi-
ços e realizar prestação de contas da Divisão;
IV. Controlar a logística para o transporte dos alimentos 
na captação, doação e abastecimento dos equipamentos 
públicos;
V. Encarregar-se dos controles de recebimento e doação 
diários dos alimentos;
VI. Organizar e executar os processos administrativos refe-
rentes às rotinas do Banco Municipal de Alimentos;
VII. Manter organizado arquivo de documentos do Banco 
Municipal de Alimentos;
VIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 21 Ao Chefe do Setor de Apoio Operacional, compete, 
especifi camente:
I. Manter um canal de relacionamento com empresas parcei-
ras;
II. Auxiliar as rotinas administrativas;
III. Manter toda documentação pertinente organizada;
IV. Fazer cumprir as normas e regras dos órgãos competen-
tes;
V. Reportar aos responsáveis a necessidade de reparos ou 
de aquisição de novos bens e materiais;
VI. Manter o setor administrativo organizado e funcional;
VII. Envolver-se em campanhas que se destinem a aumentar 
o número de produtos recebidos pelo Banco Municipal de 
Alimentos;
VIII. Controlar a entrada de alimentos, e preencher recibos e 
demais formulários específi cos para o registro da entrada de 
alimentos;
IX. Participar da triagem e do descarte de alimentos impró-
prios para consumo humano;
X. Controlar o armazenamento dos alimentos e sua organi-
zação;
XI. Controlar a saída de alimentos. Preencher os recibos 
e demais formulários específi cos para registro de saída de 
alimentos;
XII. Orientar e participar dos trabalhos de pesagem, triagem, 
higienização, processamento, embalagem, acondicionamen-
to e separação dos alimentos para distribuição aos benefi ci-
ários recebedores e outros equipamentos públicos;
XIII. Coordenar e participar dos trabalhos de limpeza do 
ambiente, equipamentos e utensílios;
XIV. Cumprir com as Boas Práticas de Manipulação de 
Alimentos e com as exigências referentes ao uso de Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPI);
XV. Informar ao seu superior imediato sobre a necessidade 
de aquisição de material de limpeza, descartáveis, entre 
outros;
XVI. Observar o funcionamento dos equipamentos do Banco 
de Alimentos, comunicando ao seu superior imediato qual-
quer falha ou mal funcionamento;
XVII. Auxiliar na organização e participar de eventos, cursos 
ou campanhas realizadas pelo Banco de Alimentos;
XVIII. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicita-
do pelo superior imediato ou Coordenadoria de Segurança 
Alimentar e Nutricional;
XIX. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 22 À Seção do Banco de Alimentos, compete:
I. Distribuir gêneros alimentícios;
II. Emitir relatórios e pareceres técnicos referentes a visitas 
e assuntos correlatos a distribuição e utilização dos gêneros 
alimentícios;
III. Acompanhar os serviços de alimentação/refeição oferta-
dos a população nas unidades de atendimento socioassis-
tencial do Município;
IV. Acompanhar o trabalho de seleção de alimentos;
V. Promover a capacitação de cozinheiras e auxiliares para a 
realização das atividades correlatas ao Banco Municipal de 
Alimentos;
VI. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 23 Ao Chefe da Seção do Banco de Alimentos, compete, 
especifi camente:
I. Coordenar a distribuição de gêneros alimentícios;
II. Realizar visitas técnicas para avaliação da qualidade dos 
serviços de alimentação/refeição ou distribuição de gêneros 
alimentícios, de acordo com os critérios acordados;
III. Propor melhorias operacionais para aprimoramento das 
ações de captação, seleção e distribuição dos gêneros 
alimentícios;
IV. Identifi car eventuais falhas nos processos implementa-
dos, garantindo o total aproveitamento dos gêneros alimentí-
cios e diminuindo o desperdício;
V. Planejar e implementar ações de orientação às entidades 
e associações cadastradas com foco a diminuir o desperdí-
cio de gêneros alimentícios;
VI. Prospectar novos parceiros, ampliando a coleta urbana;
VII. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo superior imediato ou Coordenadoria de Segurança 
Alimentar e Nutricional;
VIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 24 À Divisão de Gestão da Merenda Escolar, compete:
I.  Coordenar, orientar e acompanhar a aquisição e distribui-
ção de insumos para os programas de alimentação escolar;
II. Controlar¬ e acompanhar a aplicação dos recursos 
destinados à merenda escolar, obedecendo os critérios 
estipulados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE);
III. Orientar produtores da Agricultura Familiar quanto às en-
tregas de gêneros alimentícios, trocas, qualidade dos itens, 
com foco a garantir a periodicidade para cumprimento dos 
cardápios;
IV. Participar das discussões juntamente com as unidades 
escolares e órgãos de educação do Município para ações de 
educação nutricional;
V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 25 Ao Chefe de Divisão de Gestão da Merenda Escolar 
(CD. 101.1), compete, especifi camente:
I. Planejar, coordenar e promover a execução das atividades 
de competência da unidade ou serviços sob a sua subordi-
nação imediata;
II. Assistir ao respectivo superior hierárquico nos assuntos 
de sua competência;
III. Articular-se com os órgãos ou serviços governamentais 
nos âmbitos estaduais e federais e com outros órgãos da 
administração pública municipal ou privada a fi m de obter 
colaboração ou assistência técnica para melhoria da alimen-
tação escolar;
IV. Propor medidas que visem a racionalização e aprimo-
ramento dos trabalhos afetos à sua unidade e dirigir outras 
atividades que lhe forem atribuídas;
V. Controlar e acompanhar a aplicação dos recursos destina-
dos à merenda escolar, obedecendo a critérios estipulados 

pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
VI. Coordenar e promover a elaboração dos cardápios da 
alimentação escolar;
VII. Orientar os produtores da Agricultura Familiar com rela-
ção à logística de distribuição e qualidade dos produtos;
VIII. Participar de discussões juntamente com as unidades 
escolares e órgãos de educação do Município para ações de 
educação nutricional;
IX. Orientar e capacitar os responsáveis pela confecção dos 
cardápios;
X. Propor ações de orientação aos responsáveis pelos 
alunos da Rede Municipal, quanto à alimentação saudável e 
qualidade de vida;
XI. Elaborar planos e ações com critérios para a distribuição 
da merenda escolar nos estabelecimentos de ensino;
XII. Coordenar o corpo técnico de nutricionistas quanto a 
fi scalização sobre o armazenamento e conservação dos 
alimentos destinados à merenda escolar;
XIII. Coordenar o corpo técnico de nutricionistas quanto a fi s-
calização para observância das normas sanitárias vigentes;
XIV. Coordenar o programa de treinamento de merendeiras 
e gestores das Unidades Escolares que deverá ser aplicado 
pelo corpo técnico de nutricionistas;
XV. Validar os modelos de controles, check lists, fi chas téc-
nicas, cardápios, relatórios e outros que serão utilizados na 
Divisão;
XVI. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional;
XVII. Exercer outras atividades correlatas à sua competên-
cia.
Art. 26 Ao Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar, 
compete:
I. Desenvolver, gerenciar, supervisionar e articular o Progra-
ma de Alimentação Escolar;
II. Participar da implantação dos programas de educação 
alimentar e nutricional nas Unidades Escolares;
III. Assessorar o Conselho de Alimentação Escolar – CAE – 
na execução técnica do Programa de Alimentação Escolar;
IV. Organizar e oferecer treinamentos e capacitação dos ges-
tores da Unidades Escolares, nutricionistas e merendeiras;
V. Manter controles, relatórios, check lists, planilhas de 
utilização dos recursos do PNAE e planilhas de controle dos 
volumes individuais de fornecimento dos produtores da Agri-
cultura Familiar devidamente atualizadas;
VI. Organizar a comunicação com as Unidades Escolares 
quanto às logísticas de entregas, trocas e devoluções de 
gêneros alimentícios;
VII. Dar prosseguimento aos apontamentos, falhas, orienta-
ções, sugestões entre outros, encaminhados pelas Unidades 
Escolares no que compete à Alimentação Escolar;
VIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 27 Ao Chefe de Departamento de Nutrição e Alimenta-
ção Escolar (FG. 101.6), compete, especifi camente:

I. Coordenar a elaboração do Plano Anual de Trabalho;
II. Orientar a elaboração dos cardápios de acordo com os 
critérios estabelecidos no PNAE;
III. Coordenar a elaboração das fi chas técnicas das prepara-
ções que compõem os cardápios;
IV. Coordenar a aplicação dos testes de aceitabilidade dos 
alimentos destinados à merenda escolar;
V. Participar da implantação dos Programas de Educação 
Alimentar e Nutricional nas escolas;
VI. Coordenar a elaboração do manual de boas práticas;
VII. Planejar, orientar e acompanhar as ações que envolvem 
a seleção dos alimentos;
VIII. Planejar, orientar e acompanhar as ações que envolvem 
o armazenamento e distribuição dos alimentos;
IX. Acompanhar as ações que envolvem a produção da Agri-
cultura Familiar;
X. Executar o programa de treinamento de merendeiras e 
gestores das Unidades Escolares que deverá ser aplicado 
pelo corpo técnico de nutricionistas;
XI. Coordenar programas de estágios para estudantes da 
área de nutrição;
XII. Comunicar os responsáveis legais quando houver condi-
ção impeditiva das práticas anteriores relacionadas;
XIII. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado;
XIV. Coordenar o corpo técnico de nutricionistas e participar 
da elaboração dos Termos de Referência para aquisição de 
gêneros alimentícios necessários para o cumprimento dos 
cardápios da Alimentação Escolar; 
XV. Fazer a programação para as visitas regulares às unida-
des escolares que deverão ser realizadas por todo o corpo 
técnico de nutricionistas com o devido registro em relatórios; 
XVI. Fazer cumprir os prazos estabelecidos pelo Chefe de 
Divisão de Gestão da Merenda Escolar para o cumprimento 
das demandas do Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar; 
XVII. Exercer outras atividades correlatas à sua competên-
cia.
Art. 28 À Seção de Atendimento às Unidades Escolares, 
compete:
I. Fazer a interlocução e agendar encaminhamento das 
relações das Unidades Escolares referentes aos gêneros 
alimentícios e suprimentos e respectivas quantidades aos 
fornecedores;
II. Organizar a distribuição dos gêneros alimentícios e insu-
mos estabelecida pela Divisão de Gestão da Alimentação 
Escolar;
III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 29 Ao Chefe de Seção de Atendimento às Unidades 
Escolares, compete, especifi camente:
I. Providenciar o recebimento, organização e encaminhamen-
to, de acordo com a demanda, dos documentos recebidos ou 
expedidos na Divisão de Gestão da Merenda e Departamen-
to de Nutrição e Alimentação Escolar;
II. Supervisionar e executar a distribuição dos gêneros ali-
mentícios e demais insumos estabelecidos pela Divisão de 
Gestão da Alimentação Escolar;
III. Organizar e arquivar os respectivos documentos;
IV. Emitir relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Chefe de Divisão de Gestão da Merenda Escolar;
V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 30 Ao Setor Operacional Administrativo, compete:
I. Realizar atividades administrativas e operacionais para 
aquisição e distribuição dos gêneros alimentícios destinados 
à alimentação escolar;
II. Acompanhar as etapas dos processos licitatórios e chama-
das públicas dos gêneros destinados à Alimentação Escolar;
III. Controlar e acompanhar todo o registro e expedição refe-
rentes à distribuição e armazenamento de gêneros destina-
dos à Alimentação Escolar, bem como oferecer apoio logísti-
co referente à Divisão de Gestão da Merenda Escolar;

IV. Coordenar a conferência das requisições com as notas 
fi scais encaminhadas ao Departamento Financeiro da Pre-
feitura Municipal, bem ainda o controle dos saldos das notas 
de empenho de todos os insumos destinados à Alimentação 
Escolar;
V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 31 Ao Chefe do Setor Operacional Administrativo, com-
pete, especifi camente:
I. Chefi ar e promover a execução dos serviços da Unidade;
II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas 
aplicáveis à Unidade;
III. Organizar e arquivar os respectivos documentos;
IV. Emitir relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Chefe de Divisão de Gestão da Merenda Escolar;
V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 32 À Seção de Controle e Saldos de Empenho, compe-
te:
I. Controlar os saldos das notas de empenho de todos os 
insumos destinados à alimentação escolar;
II. Dar suporte aos outros setores e seções da Divisão de 
Gestão da Merenda Escolar quanto às confecções das requi-
sições dos gêneros alimentícios e insumos para atendimento 
das Unidades Escolares;
III. Realizar atividades administrativas e operacionais para a 
distribuição dos gêneros para a Alimentação Escolar;
IV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.

Art. 33 Ao Chefe da Seção de Controle e Saldos de Empe-
nho, compete, especifi camente:
I. Chefi ar e promover a execução dos serviços da Unidade;
II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas 
aplicáveis à Unidade;
III. Supervisionar as atividades administrativas e operacio-
nais referentes ao fl uxo de notas fi scais, empenhos e contro-
les de saldos;
IV. Controlar os volumes individuais de fornecimento dos 
produtores rurais da Agricultura Familiar;
V. Organizar a arquivar os respectivos documentos;
VI. Emitir relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Chefe de Divisão de Gestão da Merenda Escolar;
VII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 34 À Seção de Expedição de Gêneros, compete:
I. Acompanhar todo o registro e expedição referentes à distri-
buição e armazenamento de gêneros destinados à Alimenta-
ção Escolar;
II. Auxiliar nas atividades de apoio logístico administrativo 
referentes à Divisão de Gestão da Merenda Escolar; 
III. Realizar atividades administrativas e operacionais para a 
distribuição e armazenamento dos gêneros para a Alimenta-
ção Escolar;
IV. Controlar a confecção das requisições dos gêneros ali-
mentícios e insumos para suprir as Unidades Escolares;
V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 35 Ao Chefe da Seção de Expedição de Gêneros, com-
pete, especifi camente:
I. Supervisionar e executar as atividades administrativas e 
operacionais relacionadas à expedição de gêneros alimentí-
cios e insumos para a Alimentação Escolar;
II. Conferir e organizar o estoque físico semanalmente;
III. Organizar a arquivar os respectivos documentos;
IV. Emitir relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Chefe de Divisão de Gestão da Merenda Escolar;
V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.

SEÇÃO IV
DA COORDENADORIA DE APOIO E FOMENTO AGROPE-
CUÁRIO
Art. 36 À Coordenadoria de Apoio e Fomento Agropecuário, 
compete: 
I. Coordenar todos os programas, projetos e ações relacio-
nadas à produção de gêneros alimentícios no Município de 
São José do Rio Preto assim como prestar apoio ao produtor 
rural individual ou cooperado, priorizando o pequeno produ-
tor;
II. Exercer a gestão das atividades e do fl uxo de ações da 
cadeia produtiva agrícola prestando assistência e orientação 
técnica para o melhor uso do solo e fomento da produção;
III. Contribuir para a formulação de política adequada de 
abastecimento e de incentivo à produção urbana e rural de 
alimentos em conjunto com a Coordenadoria de Segurança 
Alimentar e Nutricional;
IV. Atender aos pedidos de suporte técnico à formação de 
hortas nas escolas e hortas comunitárias, assim como pela 
emissão de relatórios de apoio a decisão do Secretário Muni-
cipal sobre a deliberação ou não do suporte necessário;
V. Responsabilizar-se pelo corpo técnico de apoio aos 
produtores rurais, manutenção das estradas rurais, gestão 
da patrulha agrícola e coordenação dos eventos técnicos 
direcionados à capacitação e transferência de tecnologia aos 
produtores;
VI. Planejar a logística de preparo de solo, plantio, colheita 
e destinação dos gêneros alimentícios cultivados em áreas 
públicas para fornecimento ao próprio Município, além do 
planejamento para compras das sementes, insumos e manu-
tenção do maquinário agrícola;
VII. Trabalhar em sintonia com a Coordenadoria de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, integrando os programas, projetos 
e ações relacionados à produção e de apoio ao produtor 
rural, fornecendo informações, dados e auxiliando na cons-
trução de indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional 
no Município;
VIII. Articular ações integradas com os demais órgãos do 
Poder Público e/ou sociedade civil para a promoção da agri-
cultura no Município;
IX. Estabelecer relacionamento com os órgãos colegiados 
relacionados ao tema como Conselho Municipal de Feiras 
Livres (CMFL) e Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural (CMDR), sugerindo pautas para reuniões quando for o 
caso, acompanhar as consultas e deliberações, atuando de 
forma intersetorial para a construção da política pública de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Município;
X. Apoiar a elaboração dos cardápios da alimentação esco-
lar, em trabalho conjunto com a Coordenadoria de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, fazendo a interlocução entre as 
partes envolvidas, em especial os produtores da Agricultura 
Familiar individuais ou cooperados, com o intuito de garantir 
a paridade entre o calendário agrícola e a demanda solicita-
da para atendimento da merenda, evitando o desperdício no 
campo e a falta no cardápio;
XI. Propor projetos, ações, cursos e outras atividades de 
fomento ao pequeno produtor rural no Município;
XII. Analisar projetos e ações para fomento e melhoria das 
Feiras Livres municipais e para capacitação dos permissio-
nários, conforme propostas enviadas pela Divisão de Feiras 
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Livres;
XIII. Coordenar a elaboração e implementação do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Rural, de forma participativa, 
envolvendo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
(CMDR);
XIV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 37 Ao Chefe de Coordenadoria de Apoio e Fomento 
Agropecuário (CD 101.2), compete, especifi camente: 
I. Fazer a coordenação para integração de todos os progra-
mas, projetos e ações relacionados à produção de gêneros 
alimentícios no Município de São José do Rio Preto e prestar 
apoio ao produtor rural individual ou cooperado, priorizando 
a Agricultura Familiar;
II. Elaborar projetos e ações com a fi nalidade de levar capa-
citação ao produtor rural, facilitando o acesso a transferência 
de tecnologia;
III. Coordenar as atividades dos Engenheiros Agrônomos 
para garantir a devida orientação ao produtor rural, quando 
necessário, sobre técnicas para melhor uso do solo e fomen-
to da produção;
IV. Propor políticas de incentivo à produção urbana e rural 
para atendimento do Programa de Segurança Alimentar e 
Nutricional do Município e garantia do Direito Humano à 
Alimentação Adequada;
V. Coordenar a equipe para o atendimento às solicitações 
para criação de hortas comunitárias, em terrenos públicos ou 
privados, seguindo a legislação pertinente, assim como para 
o suporte às hortas em escolas e outras, integrando o traba-
lho dos Engenheiros Agrônomos e Patrulha Agrícola para o 
devido atendimento;
VI. Coordenar o corpo técnico para a realização das ativida-
des e demandas envolvendo o apoio aos produtores rurais, 
projetos de manutenção das estradas rurais, gestão da pa-
trulha agrícola, além de propor e coordenar eventos técnicos 
direcionados à capacitação do produtor rural;
VII. Elaborar o calendário agrícola da Secretaria Municipal 
de Agricultura com o planejamento da produção nas hortas 
municipais, identifi cando locais potenciais para cultivo, pre-
paro do solo, plantio, gêneros a serem cultivados, colheita e 
destinação dos gêneros alimentícios;
VIII. Orientar o corpo técnico para o planejamento da compra 
de sementes, insumos e manutenção do maquinário agríco-
la;
IX. Auxiliar a Coordenadoria de Segurança Alimentar e 
Nutricional para integração dos programas, projetos e ações 
relacionadas à produção e apoio ao produtor rural, propondo 
indicadores, fornecendo dados e informações atualizadas 
para mensurar as ações de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal no Município;
X. Estabelecer a interlocução com demais órgãos do Poder 
Público e/ou sociedade civil para a promoção da Agricultura 
Familiar;
XI. Integrar e auxiliar o titular da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento na condução dos temas relacionados ao 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR – 
sugerindo pautas, acompanhar as consultas e deliberações, 
atuando de forma intersetorial para a construção da política 
pública de Segurança Alimentar e Nutricional;
XII. Dar apoio e auxiliar o titular da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento nos temas que envolvem as Feiras Livres 
Municipais, acompanhando, quando necessário, as delibera-
ções do Conselho Municipal de Feiras Livres – CMFL;
XIII. Acompanhar juntamente com a Coordenadoria de Se-
gurança Alimentar e Nutricional a elaboração do cardápio da 
Alimentação Escolar, fazendo a interlocução entre as partes 
envolvidas, principalmente os produtores da Agricultura Fa-
miliar individuais ou cooperados, garantindo a paridade entre 
o calendário agrícola e os cardápios propostos pela Divisão 
de Gestão da Merenda Escolar, evitando o desperdício ou 
falta de produtos para atendimento;
XIV. Auxiliar na orientação às cooperativas e produtores 
individuais no sentido do planejamento de culturas para 
suprir os cardápios da Alimentação Escolar e demandas dos 
demais equipamentos públicos; 
XV. Propor ou analisar projetos e ações para fomento e me-
lhoria das Feiras Livres Municipais;
XVI. Participar ativamente da elaboração e implementação 
do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, envolvendo 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e demais 
setores correlatos, garantindo a execução das diretrizes 
estabelecidas no Plano;
XVII. Garantir o funcionamento da Patrulha Agrícola do Mu-
nicípio, acompanhando os trabalhos da Divisão da Patrulha 
Agrícola e dando o suporte necessário para a realização da 
manutenção dos maquinários, aquisições, treinamentos dos 
servidores e atendimento dos produtores rurais e projetos de 
recuperação das Estradas Rurais;
XVIII. Solicitar, sempre que necessário, relatórios, contro-
les, planilhas, planejamentos, e outros tipos de informações 
ao corpo técnico subordinado, necessárias para o perfeito 
acompanhamento de todas as divisões, setores e seções 
vinculadas à Coordenadoria, garantindo dados e informa-
ções atualizadas para suporte aos trabalhos do Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento;
XIX. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 38 À Divisão da Patrulha Agrícola, compete: 
I. Promover ações de incentivo ao uso da mecanização agrí-
cola no Município;
II. Supervisionar a manutenção da frota e dos implementos 
pertencentes a Patrulha Agrícola;
III. Controlar as operações agrícolas realizadas pela Patrulha 
Agrícola;
IV. Manter atualizado os cadastros dos produtores usuários;
V. Controlar a produtividade da Divisão, otimizando o uso 
dos recursos disponíveis;
VI. Manter rotinas administrativas e operacionais para a rea-
lização das atividades de competência da Divisão;
VII. Organizar o agendamento dos serviços solicitados;
VIII. Controlar as cobranças pelos serviços;
IX. Manter arquivo organizado e atualizado dos documentos 
da Divisão;
X. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 39 Ao Chefe de Divisão da Patrulha Agrícola (CD. 
101.1), compete, especifi camente: 
I. Promover a viabilização da infraestrutura necessária à 
melhoria do desempenho produtivo;
II. Atender e orientar os produtores em assuntos referentes 
ao desenvolvimento de técnicas rurais;
III. Realizar manutenção preventiva na frota e implementos 
agrícolas da Patrulha;
IV. Distribuir e supervisionar os trabalhos de operacionaliza-
ção da Patrulha Agrícola;
V. Coordenar e orientar a equipe de trabalho da Divisão;
VI. Criar, implantar, implementar e supervisionar rotinas 

administrativas e operacionais para as atividades da Divisão, 
orientar a execução e o cumprimentos de normas e ordens 
de serviço zelando pela busca da qualidade e efi ciência do 
serviço público;
VII. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Chefe de Coordenadoria de Apoio e Fomento Agropecu-
ário ou pelo Secretário Municipal;
VIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.

Art. 40 À Divisão das Feiras Livres compete: 
I. Implementar estratégias de estruturação, disciplina e fun-
cionamento das Feiras Livres municipais;
II. Receber e analisar solicitações, documentos e informa-
ções dos interessados com vistas à concessão ou não de 
espaço para as atividades solicitadas;
III. Promover trabalhos visando a padronização do exercício 
das atividades comerciais nas Feiras Livres; 
IV. Promover políticas visando regularizar as Feiras Livres 
que estão irregulares;
V. Organizar cadastro dos interessados inscritos, visando o 
cumprimento da ordem de inscrição para fi ns da outorga do 
espaço; 
VI. Promover a articulação e dar suporte administrativo para 
a atuação do Conselho Municipal das Feiras Livres;
VII. Elaborar os atos normativos necessários para a legaliza-
ção das Feiras Livres no Município;
VIII. Fiscalizar o cumprimento do regramento legal para as 
Feiras Livres Municipais;
IX. Apurar qualquer tipo de irregularidade denunciada sobre 
o funcionamento das Feiras Livres Municipais e comunicar 
imediatamente o titular da pasta;
X. Organizar os serviços de zeladoria, limpeza e fi scalização 
nas Feiras Livres instituídas;
XI. Promover estudos prévios para a criação de novas feiras 
no Município;
XII. Fornecer apoio técnico para as decisões do Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento;
XIII. Manter arquivo organizado e atualizado dos documentos 
da Divisão;
XIV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 41 Ao Chefe de Divisão das Feiras Livres (CD. 101.1), 
compete, especifi camente: 
I. Organizar e supervisionar as atividades e os serviços pres-
tados nas Feiras Livres Municipais;
II. Cumprir e assegurar o cumprimento das disposições 
legais e diretrizes pertinentes à Divisão;
III. Elaborar estratégias de trabalho e organização capazes 
de proporcionar a destinação correta dos resíduos gerados 
nas Feiras Livres;
IV. Emitir pareceres e relatórios de trabalho sobre assuntos 
pertinentes à Divisão;
V. Fazer tramitar os processos referentes às Feiras Livres;
VI. Reportar ao Secretário Municipal qualquer irregularidade 
encontrada nas Feiras Livres;
VII. Redigir pareceres técnicos para subsidiar as decisões do 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento;
VIII. Propor projetos e ações para melhoria das Feiras Livres, 
assim como capacitação para os permissionários;
IX. Coordenar os serviços de zeladoria, limpeza e fi scaliza-
ção das Feiras Livres;
X. Zelar pelo cumprimento da legislação vigente;
XI. Participar de reuniões sempre que convocado;
XII. Fazer relatórios e criar controles sempre que solicitado 
pelo Chefe de Coordenadoria de Apoio e Fomento Agropecu-
ário ou pelo Secretário Municipal;
XIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.

SESSÃO V
DA COORDENADORIA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MU-
NICIPAL
Art. 42 À Coordenadoria do Serviço de Inspeção Municipal, 
compete: 
I – agregar as estruturas administrativas necessárias ao 
desenvolvimento das atribuições do Serviço de Inspeção 
Municipal; 
II – coordenar e executar as atividades de inspeção e fi scali-
zação industrial e sanitária dos estabelecimentos registrados 
ou relacionados, dos produtos de origem animal comestíveis 
ou não e seus derivados; 
III - verifi car a aplicação dos preceitos do bem-estar animal e 
verifi car a execução das atividades de inspeção ante e post 
mortem de animais de abate; 
IV – manter disponíveis registros nosográfi cos e estatísti-
cas de produção e comercialização de produtos de origem 
animal; 
V – elaborar as normas complementares para a execução 
das ações de inspeção, fi scalização, registro, relacionamento 
e habilitação dos estabelecimentos, bem como registro, clas-
sifi cação, tipifi cação, padronização e certifi cação sanitária 
dos produtos de origem animal; 
VI – verifi car a implantação e execução dos programas de 
autocontrole dos estabelecimentos registrados ou relaciona-
dos; 
VII – coordenar e executar os programas de análises labo-
ratoriais para monitoramento e verifi cação da identidade, 
qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal; 
VIII – executar os programas de controle de resíduos de 
produtos de uso veterinário e contaminantes em produtos de 
origem animal; 
IX – elaborar e executar programas de combate à fraude nos 
produtos de origem animal; 
X – verifi car os controles de rastreabilidade dos animais, 
matérias-primas, ingredientes e produtos ao longo da cadeia 
produtiva; e 
XI – elaborar programas, convênios com laboratórios e 
planos complementares às ações de inspeção, fi scalização e 
controle dos produtos.

Art. 43 Ao Chefe de Coordenadoria do Serviço de Inspeção 
Municipal (CD. 101.2), compete, especifi camente:

I – Coordenar a equipe para a execução das atividades perti-
nentes ao Serviço de Inspeção Municipal;
II - Planejar e coordenar as estratégias para as ações de 
fi scalização industrial e sanitária em estabelecimentos e 
produtos de origem animal visando assegurar a inocuidade, 
a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos;
III – Planejar e coordenar estratégias para as ações de 
combate à fraude e clandestinidade de produtos de origem 
animal;
IV – Verifi car o cumprimento das ações de bem-estar animal 
e as atividades de inspeção em estabelecimentos de abate 
de animais;
V – Articular ações integradas com órgãos de sanidade ani-

mal e entes relacionados ao agronegócio conforme registros 
nosográfi cos e estatísticos de produção e comercialização 
de produtos de origem animal.
VI - Elaborar as normas complementares para a execução 
das ações de inspeção, fi scalização, registro, relacionamen-
to e habilitação dos estabelecimentos, bem como registro, 
classifi cação, tipifi cação,
VII - Coordenar e supervisionar o cumprimento dos progra-
mas nacionais e estaduais relacionados aos produtos de 
origem animal;
VIII – Estabelecer a interlocução com todos os entes Federal, 
Estadual e Municipais no sentido de garantir a viabilização e 
execução das ações do Serviço de Inspeção Municipal;
IX – Elaborar e supervisionar programas e convênios visan-
do a complementação das ações de inspeção, fi scalização e 
controle de produtos.
X – Promover em parceria com instituições projetos de edu-
cação para o setor regulado visando a inocuidade, a iden-
tidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem 
animal;
XI - Planejar a compra de itens necessários ao desempenho 
das atribuições do serviço de inspeção Municipal junto ao 
Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária;
XII – Representar ou indicar representante do Serviço de 
Inspeção Municipal para participar de comissões e outros.
XIII - Emitir relatórios periódicos ao Secretário Municipal 
sobre as ações executadas pelo Serviço de Inspeção Muni-
cipal;
XIV - Exercer outras atividades correlatas à sua competên-
cia.
Art. 44 Ao Departamento do Serviço de Inspeção Municipal, 
compete: 
I – elaborar e coordenar as atividades relacionadas ao Siste-
ma de Inspeção Municipal; 
II – organizar ações de fi scalização, campanhas de cons-
cientização e de educação em saúde; 
III – organizar ações educativas para os estabelecimentos 
registrados ao SIM; 
IV – manter o sistema de arquivos documentais organizado 
seguindo os padrões das legislações relativas ao SIM; 
V – emitir relatórios do serviço, propostas e diretrizes para o 
desenvolvimento do SIM; 
VI – emitir Certifi cado de Registro de Estabelecimento; 
VII – estabelecer convênios e ações conjuntas com outros 
órgãos de fi scalização; 
VIII – avaliar, revisar e adequar as normas e procedimentos 
a serem implantados em concordância com as necessidades 
e objetivos propostos pelo serviço; 
IX - verifi car a implantação e execução dos programas de 
autocontrole dos estabelecimentos registrados ou relaciona-
dos 
X – realizar ações de fi scalização e educação em estabeleci-
mentos registrados no SIM.

Art. 45 Ao Chefe de Departamento do Serviço de Inspeção 
Municipal (CD. 101.6), compete, especifi camente:
I – Coordenar e executar as atividades de fi scalização indus-
trial e sanitária em estabelecimentos e produtos de origem 
animal visando assegurar a inocuidade, a identidade, a quali-
dade e a integridade dos produtos;
II – Coordenar e executar campanhas e ações de combate à 
fraude e clandestinidade de produtos de origem animal;
III – Organizar e executar ações educativas visando a me-
lhoria da cadeia produtiva e do cumprimento das legislações 
pertinentes aos produtos de origem animal;
IV - Supervisionar a atualização das informações nos arqui-
vos físicos do S.I.M.;
V – Supervisionar a atualização das informações no sistema 
digital do S.I.M.;
VI – Supervisionar os protocolos na montagem, ritos e pra-
zos dos processos administrativos;
VII – Fazer relatórios e criar controles periodicamente e sem-
pre que solicitado;
VIII – Acompanhar o cumprimento de metas estabelecidas 
pela coordenação do S.I.M. e programas pertinentes;
IX – Coordenar a equipe sob sua responsabilidade;
X - Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 46 À Gerência de Inspetoria do Serviço de Inspeção 
Municipal, compete: 
I - realizar e auxiliar nas ações de fi scalização, instauração 
de processos administrativos e educação em estabelecimen-
tos registrados no SIM; 
II - orientar projetos de interessados em requerer o registro 
no SIM; 
IV - comunicar responsável técnico da empresa eventuais 
desacordos com as especifi cações e legislações na manipu-
lação e industrialização de produtos e em equipamentos e 
instalações registrados no SIM; 
V - supervisionar o envio e recebimento de documentos do 
SIM; 
VI - Supervisionar o controle administrativo do SIM; 
VII - supervisionar a abertura de processos para registro no 
SIM; 
VIII – supervisionar o protocolo e arquivamento de documen-
tos relacionados ao SIM; 
IX – verifi car a implantação e execução dos programas de 
autocontrole dos estabelecimentos registrados ou relaciona-
dos; 
X - realizar e analisar exames microbiológicos e físico-quími-
cos em amostras de produtos e de água.
Art. 47 Ao Gerente do Serviço de Inspeção Municipal (CD. 
101.5), compete, especifi camente:
I - Executar ações de educação para promover a inocuidade, 
a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos;
II – Executar e apoiar as ações de fi scalização;
III - Lavrar autos e termos; 
IV – Manter atualizado o sistema de informações referente 
às ações de fi scalização;
V – Acompanhar os ritos, prazos e despachos dos processos 
administrativos;
VI – Realizar coletas e exames em amostras fi scais e de 
programas para a verifi cação dos padrões de qualidade e 
identidade em produtos e água de abastecimento;
VII - Analisar laudos laboratoriais relacionados às análises 
fi scais;
VIII - Zelar e monitorar a guarda das amostras fi scais de 
contraprova;
IX – Zelar pela guarda e calibração dos equipamentos utiliza-
dos nas análises fi scais;
X – Monitorar os estoques dos itens necessários ao desem-
penho das ações fi scais e administrativas do Serviço de 
Inspeção Municipal;
XI – Supervisionar e apoiar a execução de ações administra-
tivas do Serviço de Inspeção Municipal;
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XII – Fazer relatórios e criar controles periodicamente e sem-
pre que solicitado;
XIII - Exercer outras atividades correlatas à sua competên-
cia.
Art. 48 Ao Setor de Controle de Produção, Qualidade e Iden-
tidade dos Produtos, compete: 
I – realizar e auxiliar em ações de fi scalização em estabeleci-
mentos e propriedades que requeiram o registro no SIM; 
II – realizar e auxiliar em ações de fi scalização em estabele-
cimentos e propriedades que já possuam o registro no SIM; 
III – realizar e auxiliar na instauração de processos adminis-
trativos, realizar campanhas educativas em saúde e de Boas 
Práticas de Fabricação; 
IV - monitorar no sistema de registro a produção e análises 
de controle de qualidade; 
V - realizar e analisar exames microbiológicos e físico-quími-
cos em amostras de produtos e de água; 
VI - verifi car a implantação e execução dos programas de 
autocontrole dos estabelecimentos registrados ou relaciona-
dos.
Art. 49 Ao Chefe de Setor de Controle de Produção, Qua-
lidade e Identidade dos Produtos no Serviço de Inspeção 
Municipal, compete, especifi camente: 
I – Executar ações de fi scalização de estabelecimentos de 
origem animal e atendimento de denúncias em tempo hábil;
II - Lavrar autos e termos decorrentes das ações de fi scaliza-
ção;
III – Manter atualizado o sistema de informações referente às 
ações de fi scalização;
IV - Verifi car a execução dos programas de autocontrole 
dos estabelecimentos, notifi cando o responsável pelas não 
conformidades.
V - Apoiar a execução de ações no cumprimento de metas 
dos programas dos órgãos de inspeção ofi ciais. 
VI – Fazer relatórios e criar controles periodicamente e sem-
pre que solicitado;
VII - Exercer outras atividades correlatas à sua competência.

SEÇÃO VI
DOS ASSESSORES
Art. 50 Ao Assessor de Secretaria (CA.102.4), compete, 
especifi camente:
I. Assessorar tecnicamente o titular da pasta no desempenho 
das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento em todas as instâncias e decidir supletivamente;
II. Promover a divulgação das informações de interesse 
público da pasta;
III. Elaborar relatórios gerenciais que apoiem a tomada de 
decisão pelo titular da pasta;
IV. Assessorar o Secretário no relacionamento com a impren-
sa;
V. Substituir o Secretário em suas ausências e impedimentos 
legais;
VI. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 51 Ao Assessor Especial (CA. 102.3), compete, especifi -
camente:
I. Assessorar a elaboração e a implementação de planos, 
programas de modernização e projetos desenvolvidos no 
âmbito da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em 
especial no desenvolvimento, incentivo e articulação das en-
tidades particulares, produtores e cooperativas estabelecidas 
no Município;
II. Orientar a articulação com os demais programas de go-
verno, com o propósito de integrar interesses convergentes 
do Município, direcionados ao fortalecimento da agricultura 
familiar;
III. Propor a racionalização de métodos e processos de tra-
balho, o aperfeiçoamento de ferramentas que dinamizem a 
execução das atividades e proporcione o alcance de metas e 
dos objetivos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
IV. Assessorar e preparar pedidos de contratação e de exe-
cução de despesas e prestar esclarecimentos e sugestões 
quanto aos aspectos de economicidade e efi ciência;
V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Art. 52 Ao Assistente Técnico (FG. 102.1.), compete, especi-
fi camente:
I. Assessorar e assistir ao superior hierárquico ao qual se 
encontra diretamente subordinado;
II. Fornecer subsídios técnicos nos assuntos atinentes às 
atividades desempenhadas na Unidade em que estiver alo-
cado;
III. Promover o levantamento de informações, estudos e re-
latórios, quando solicitado, sobre matérias afetas à sua área 
de atuação;
IV. Desempenhar outras funções que lhe forem designadas 
pelo superior hierárquico.

TÍTULO II
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
CAPÍTULO I
DOS DEMAIS SERVIDORES
Art. 53 Aos servidores, cujas atribuições não foram especi-
fi cadas neste Regimento Interno, além de caber cumprir as 
ordens, determinações e instruções e formular sugestões 
que contribuam para o aperfeiçoamento do trabalho, cumpre-
-lhes, também, observar as prescrições legais e regulamen-
tares, executando com zelo e efi ciência as tarefas que lhes 
sejam confi adas.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 54 As unidades da Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento funcionarão perfeitamente articuladas entre si, em 
regime de colaboração mútua.
Parágrafo único. As relações hierárquicas defi nem-se pelo 
enunciado das atribuições das unidades e diante posição 
que ocupam no organograma da Secretaria.
Art. 55 Aos dirigentes, no âmbito de suas competências es-
pecífi cas, cumpre descentralizar, defi nir metas, estabelecer 
prioridades e contribuir para o desenvolvimento das ações 
da unidade orgânica e desempenho funcional dos Servidores 
de sua área de atuação.
Art. 56 Os titulares de cargos de chefi a deverão subsidiar a 
elaboração do orçamento da Secretaria.
Art. 57 Os titulares de cargo de chefi a deverão elaborar rela-
tórios periódicos e anuais de suas atividades.
Art. 58 Poderão ser atribuídas ou delegadas aos ocupantes 
de cargos em comissão, atribuições em suas respectivas 
áreas de atuação, que não estão contempladas neste Regi-
mento.
Art. 59 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos 
pelo Secretário e quando se fi zer necessário, pelo Chefe do 
Poder Executivo.
Art. 60 Fica revogado o Decreto nº 18.265, de 14 de março 
de 2019.

Art. 61 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de novembro de 
2020, 168º ano de Fundação e 126º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
Local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1667

(De 19 de novembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, ao benefi ci-
ário ANTONIO CARLOS SILVA, na qualidade de cônjuge, da 
extinta servidora IVONI CALDEIRA BRASÃO SILVA, ocupan-
te do cargo efetivo de Professor - PEB I.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0325/11/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 15/08/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios
 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1669

(De 19 de novembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Pensão por Morte de 
Servidor Ativo, com valores teto RGPS e acréscimo, ao be-
nefi ciário WILSON JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, na qualidade 
de cônjuge, da extinta servidora MARILDA FARIA AFFINI, 
ocupante do cargo efetivo de Administrador de Empresas.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso II, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.2/0327/11/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 13/09/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios
 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1670

(De 19 de novembro de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ, com proventos proporcionais sobre a última 
remuneração, ao senhor PAULO ANTONIO MOREIRA DA 
SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motoris-
ta, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, 
inciso I, da Constituição Federal, e de acordo com o art. 6º-A, 
da Emenda Constitucional nº 41/03, acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 70/12.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 01.4/0328/11/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 19/11/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO – DISPENSA nº 05/2020 – PRO-
CESSO SeMAE nº 13/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários na Av. Dr. Ernani Pires margem direita do 
Córrego Piedade, no Município de São José do Rio Preto.
Despacho: "AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, 
inciso XI, da Lei Federal 8.666/93, e RATIFICO (artigo 26 da 
Lei 8.666/93), a contratação direta da empresa RESTELO 
CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, para a execução 
do objeto.
Valor Total: R$74.000,00  Prazo: 120 dias Data do 
Despacho: 16/11/2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO - CONTRA-
TO  nº 51/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 70/2020
Contratada: VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA.
Objeto: Autorização de alteração do cronograma de entrega 
dos objetos. Data da autorização: 17.11.2020.
S. J. Rio Preto, 17.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
51/2020 – PROCESSO SICOM 3296/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos e ferramentas de cons-
trução civil.
Fica designado o dia 24.11.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 18.11.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DO PRO-
CESSO E CONVOVAÇÃO DA 3ª COLOCADA (ART. 44§ 1º 
LEI 123/06 - TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020 – PROC. nº 
60/2020
Objeto: Preparação e pintura de superfície de 12 (doze) 
reservatórios metálicos apoiados, sendo 11 (onze) proce-
dimentos externos e 02 (dois) procedimentos internos, no 
município de São José do Rio Preto - SP.
A licitante GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRE-
LI, não fez valer meu direito dentro do prazo legal. Em de-
corrência da previsão contida no item 5.5.1 c/c 1 c/c o item 
5.6, II, do Edital, fi ca NOTIFICADA a licitante classifi cada 
em 4º lugar, que também se declarou EPP: THESIS ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP para que, se for 
de seu interesse, reapresente sua proposta, conforme art. 
45, inc. I da Lei Federal 123/06, no prazo de 02 (dois) dias 
a contar da desta publicação. S. J. Rio Preto, 18.11.2020, 
Sonia Maria Franco da Silva Gomes - Presidente da CL
S. J. Rio Preto 18.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 197 referente a Notifi cação 18324/2020

Fica advertida a empresa ANTONIA MARQUES AMARAL 
26957116201, CNPJ: 26489478/0001-10, IM: 3415550, loca-
lizada na Rua João Urias Gomes, 430, compl Lauro Borges 
de Carvalho 430, Vila Toninho, CEP: 15077-060 – São José 
do Rio Preto/SP, datada em 29/06/2020, em virtude do não 
cumprimento da Notifi cação nº 18324, MOTIVOS: É expres-
samente proibido as desordens, algazarras, barulho ou per-
turbação do sossego público, tendo em vista que os proprie-
tários dos estabelecimentos são responsáveis pela ordem 
dos mesmos, CAPITALAÇÃO: Artigo 42, parágrafo único LC 
nº 17/92 (alterada LC 42/94) e NBR 10151 da ABNT, BASE 
DE CÁLCULO 5 UFM, VALOR: R$ 301,20, OBSERVAÇÃO: 
PARAR COM BARULHO / SOM / ALGAZARRA OU QUAL-
QUER FORMA DE PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO – IME-
DIATAMENTE; É expressamente proibido perturbar o sosse-
go com ruídos e sons excessivos, evitáveis, CAPITULAÇÃO: 
Artigo 43, inciso II da LC nº 17/1992, BASE DE CÁLCULO 5 
UFM, VALOR: R$ 301,20, OBSERVAÇÃO: PARAR COM BA-
RULHO / SOM / ALGAZARRA OU QUALQUER FORMA DE 
PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO – IMEDIATAMENTE;  Exe-
cução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer 
outro meio, com níveis de ruídos acima do permitido (NBR 
10151), CAPITULAÇÃO: Artigo 1º, § 3º da LC nº 217/2005, 
ABNT 10151, BASE DE CÁLCULO: 10 UFM, VALOR: R$ 
602,40, OBSERVAÇÃO: PARAR COM BARULHO / SOM / 
ALGAZARRA OU QUALQUER FORMA DE PERTURBAÇÃO 
DE SOSSEGO – IMEDIATAMENTE;  Execução de música 
por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, em 
horários não permitidos em lei, CAPITULAÇÃO: Artigo 1º e 
2º da LC nº 217/2005, ABNT 10151, BASE DE CÁLCULO: 
10 UFM, VALOR: R$ 602,40, OBSERVAÇÃO: PARAR COM 
BARULHO / SOM / ALGAZARRA OU QUALQUER FORMA 
DE PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO – IMEDIATAMENTE; 
Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qual-
quer outro meio, sem autorização da Prefeitura Municipal, 
CAPITULAÇÃO: Artigo 1º da LC nº 217/2005, ABNT 10151, 
BASE DE CÁLCULO: 10 UFM, VALOR: R$ 602,40, OBSER-
VAÇÃO: PARAR COM BARULHO / SOM / ALGAZARRA OU 
QUALQUER FORMA DE PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO 
– IMEDIATAMENTE; Fica proibida a execução de música 
por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, em 
calçadas ou recuos, CAPITULAÇÃO: Artigo 1º, § 2º da LC 
nº217/2005, ABNT 10151, BASE DE CÁLCULO: 10 UFM, 
VALOR: R$ 602,40, OBSERVAÇÃO: PARAR COM BARU-
LHO / SOM / ALGAZARRA OU QUALQUER FORMA DE 
PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO – IMEDIATAMENTE; Per-
turbação do sossego público produzido por ruídos ou sons 
excessivos, evitáveis, CAPITULAÇÃO: Artigo 43 LC nº 7/92, 
BASE DE CÁLCULO: 5 UFM, VALOR: R$ 301.20, OBSER-
VAÇÃO: PARAR COM BARULHO / SOM / ALGAZARRA OU 
QUALQUER FORMA DE PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO 
– IMEDIATAMENTE. Do exposto, fi ca a empresa advertida a 
realizar no prazo de 0 dia (s), a partir do recebimento desta, 
a (s) exigência (s) supra (s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e 
Lacração do estabelecimento.  Assinada pela Agente Fiscal 
de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégra-
fos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 83762006 6 BR, 
acusando “não procurado”.



B-7Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
19 de novembro de 2020
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Advertência 244 referente a Notifi cação 17678/2019
Fica advertida a empresa DENISE GARETI EIRELI, CNPJ: 
34689721/0001-72, IM: 3636010, localizada na Av Consti-
tuição, 1460, salão, Boa Vista, CEP: 15025-120 – São José 
do Rio Preto/SP, datada em 03/08/2020, em virtude do não 
cumprimento da Notifi cação nº 17678, MOTIVO: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no em-
preendimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, 
CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da 
Lei Mun n° 6499/96 e Resol Conama n° 313/2002, BASE DE 
CÁLCULO: 2002,59 UFIR, VALOR: R$ 7.589,82, OBSERVA-
ÇÃO: APRESENTAR COMROVANTE DEESCARTE RESÍ-
DUOS – ÓLEO DE COZINHA – CASO CONTRÁRIO SERÁ 
AUTUADO – enviar no email abaixo (smaurb.fi scalizacao@
riopreto.sp.gov.br). Do exposto, fi ca a empresa advertida a 
realizar no prazo de 30 dia (s), a partir do recebimento desta, 
a (s) exigência (s) supra (s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e 
Lacração do estabelecimento.  Assinada pela Agente Fiscal 
de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégra-
fos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 83762042 9 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051434
Fica autuada a empresa SOCIEDADE DE PROPOSITO ES-
PECIFICO ALPHA FIAM EMPRE, CNPJ: 20865962/0001-10, 
Cadastro: 310146001, localizado na Rua Fernando Mertit-
tier Pierri, 304, Jardim Primavera, CEP: 15061-480 -  São 
José do Rio Preto/SP, auto datado em 13/08/2020, o infrator 
qualifi cado deixou de atender a Notifi cação n° 18699 de 
08/04/2020 , motivo da autuação: CAPITULAÇÃO: ARTIGO 
2º, LM Nº 7419/99, BASE DE CÁLCULO: 2 SALÁRIOS, 
MULTA: R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais). OBSERVA-
ÇÃO: QUEIMADA LOTE – SUA PROPRIEDADE. O paga-
mento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar 
o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de 
reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas adminis-
trativas e judiciais cabíveis. Assinado pela Agente Fiscal de 
Posturas Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missi-
va nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83762193 7 BR, 
acusando “mudou-se”.
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Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051463
Fica autuada a empresa ANDERSON ALCIDIO PUCCI 
MARECO 04119728129, CNPJ: 28313751/0001-87, IM: 
3460820, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, 280, 
Est Morada Campestre, CEP: 15062-017 – São José do Rio 
Preto/SP, auto datado em 11/09/2020, o infrator qualifi cado 
deixou de atender a Notifi cação n° 18965 de 19/06/2020 , 
motivo da autuação: CAPITULAÇÃO: ARTIGO 2º, LM Nº 
7419/99, BASE DE CÁLCULO: 2 SALÁRIOS, MULTA: R$ 
2.090,00 (dois mil e noventa reais). O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencio-
nado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não 
o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. Assinado pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane 
Cristina Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi devol-
vida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
acordo com registro do AR JU 83764401 4 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051477
Fica autuada RENATA MATA BADRAN, CPF: 070687448-00, 
RG: 18097327-7(SSP), localizada na Rua Oswaldo Cruz, 
1697, Parque Industrial, CEP: 15030-400 – São José do Rio 
Preto/SP, auto datado em 28/09/2020, o infrator qualifi cado 
deixou de atender a Notifi cação n° 18959 de 17/06/2020 , 
motivo da autuação: CAPITULAÇÃO: ARTIGO 2º, LM Nº 
7419/99, BASE DE CÁLCULO: 2 SALÁRIOS, MULTA: R$ 
2.090,00 (dois mil e noventa reais). O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencio-
nado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não 
o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. Assinado pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane 
Cristina Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi devol-
vida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
acordo com registro do AR JU 83773035 3 BR, acusando 
“mudou-se”.
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Notifi cação 019565/2020

Fica notifi cada a empresa A P DE LIMA COMERCIO IMPOR-
TACAO E EXPORTACAO, CNPJ: 08148543/0001-62, IM: 
3706250, localizada na Av Professora Idália Silveira Bueno, 
2080, Res Nato Vetorasso, CEP: 15042-137 – São José do 
Rio Preto/SP, datada em 06/10/2020, MOTIVO: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no em-
preendimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, 
Art 2°, § 3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/99 
e Resol Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 
2002,59 UFIR (x 1 R$ 7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRE-
SENTAR COMPROVANTE DESCARTE RESÍDUOS GERA-
DOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA (RETALHE/TECIDOS 
E QUAISQUER OUTROS) – enviar no email abaixo (smaurb.
fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br). O não cumprimento da No-
tifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pela 
Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
83773104 0 BR, acusando “desconhecido”.
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OFÍCIO 454/2020

Conforme requerimento referente a “RECURSO REF NOT 
19167”, Protocolo: 2020184148, a pedido de ALEXANDRE 
DOS SANTOS NETO, localizada na Rua Pedro Góes, 2287, 
apt 23B, Jardim Congonhas, CEP: 15030-020 – São José 
do Rio Preto/SP, emitiu-se o OFÍCIO Nº 454/2020, em 14 de 
agosto de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas 
Edson Francisco da Silva Junior, informou seu indeferimen-
to, pois de acordo com informação fi scal, a notifi cação não 
será cancelada e posteriormente será autuado. Publica-se o 
referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 83762128 2 BR, acusando “não procura-
do”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO SME N.º 106/2020

 A Secretaria Municipal da Educação, considerando 
necessário complementar a composição do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE com 01 representante de pai de 
alunos e 02 representantes de entidades civis organizadas, 
solicita que encaminhem os nomes dos indicados a fi m de 
integrar o Conselho de Alimentação Escolar, gestão 2019-
2023, conforme incisos III e IV do artigo 43 da Resolução 
FNDE nº 06 de 08 de maio de 2020, transcritos abaixo:
“Art. 43 A Seduc e a Prefeitura municipal devem instituir, no 
âmbito de sua respectiva jurisdição administrativa, o CAE, 
órgão colegiado de caráter fi scalizador, permanente, delibe-
rativo e de assessoramento, composto da seguinte forma:
I – ...
II – ...
III – dois representantes de pais de alunos matriculados na 
rede de ensino a qual pertença a EEx, indicados pelos Con-
selhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entida-
des similares, escolhidos por meio de assembleia específi ca 
para tal fi m, registrada em ata;
IV – dois representantes indicados por entidades civis orga-
nizadas, escolhidos em assembleia específi ca para tal fi m, 
registrada em ata.  O exercício do mandato de Conse-
lheiro é considerado serviço público relevante não remunera-
do e encerrar-se-á em 14 de março de 2023, podendo haver 
recondução de acordo com a indicação dos seus respectivos 
segmentos. 
 As reuniões do Conselho de Alimentação Escolar 
são realizadas presencialmente na quarta quarta-feira de 
cada mês, às 8h30.
Período das inscrições: de 23/11 a 11/12/2020.
 Local para encaminhamento: Protocolo da SME.
São José do Rio Preto, 18 de novembro de 2020.
Prof.ª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO SME Nº 107/2020

  A Secretaria Municipal de Educação, em 
atenção à renovação do Conselho Municipal de Controle 
Social do Programa Bolsa Escola, gestão 2020-2022, solicita 
aos representantes do poder público e da sociedade civil que 
encaminhem os nomes indicados para integrar este Colegia-
do, conforme Decreto nº 11.232, de 05/10/2001, transcrito 
abaixo:
  “Artigo 2º - O Conselho de Controle Social a 
que se refere o Artigo 1º terá 08 (oito) membros, nomeados 
pelo Chefe do Poder Executivo, por indicação das seguintes 
entidades:
I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educa-
ção;
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Plane-
jamento;
IV – 01 (um) representante dos Conselhos Tutelares do 
Município; 
V – 04 (quatro) representantes da Sociedade Civil, de livre 
escolha.
§ 1º - A participação no conselho instituído nos termos deste 
artigo não será remunerada, ressalvando o ressarcimento 
das despesas necessárias à participação nas reuniões.
§ 2º - É assegurado ao Conselho de que trata este artigo o 
acesso a toda a documentação necessária ao exercício de 
suas competências”
Compete ao Conselho:
I – acompanhar e avaliar a execução do Programa do Bolsa 
Escola do Município de São José do Rio Preto;
II – aprovar a relação de famílias cadastradas pelo Poder 
Executivo municipal para percepção dos benefícios do pro-
grama;
III – estimular a participação comunitária no controle da exe-
cução do programa no âmbito municipal;
IV – elaborar, aprovar e modifi car o seu regimento interno, e 
V – exercer, outras atribuições estabelecidas em normas 
complementares.
  Período das inscrições: de 23/11 a 
11/12/2020.
  Local para encaminhamento: Protocolo da 
SME.
São José do Rio Preto, 18 de novembro de 2020.
Prof.ª Sueli Petronilia Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO SME Nº 108/2020

  A Secretaria Municipal de Educação, consi-
derando necessário complementar a composição do Conse-
lho Municipal do FUNDEB para a gestão 2019-2021, solicita 
aos segmentos representativos dos estudantes e do Conse-
lho Tutelar que encaminhem os nomes dos indicados a fi m 
de integrar esse Colegiado, conforme artigo 2º da Lei Munici-
pal nº 9.943, de 31 de agosto de 2007, publicada no D.O.M. 
em 05 de setembro de 2007, transcrito abaixo:
  “Artigo 2º - O Conselho a que se refere 
o artigo 1º é constituído por 11 (onze) membros titulares, 

acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme 
representação e indicação a seguir discriminados:
I – ...
II – ...
III – ...
IV – ...
V – ...
VI – 02 (dois) representantes dos estudantes da educação 
básica pública;
VII – ...
VIII – 01 (um) representante do Conselho Tutelar.
§ 1º Os membros de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI 
serão indicados pelas respectivas representações, após pro-
cesso eletivo organizado para escolha dos indicados, pelos 
respectivos pares.
§ 2º A indicação deverá ocorrer em até vinte dias antes do 
término do mandato dos conselheiros anteriores, para a 
nomeação dos conselheiros.
§ 3º Os conselheiros deverão guardar vínculo formal com os 
segmentos que representam, devendo esta condição cons-
tituir-se com pré-requisito à participação no processo eletivo 
previsto no §1º.
§ 4º São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:
I – cônjuge e parentes consangüíneos ou afi ns, até terceiro 
grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários Muni-
cipais;
II – tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de as-
sessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados 
à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, 
bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afi ns, até 
terceiro grau, desses profi ssionais;
III – estudantes que não sejam emancipados; e 
IV – pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nome-
ação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; 
ou
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo 
Municipal.”
O exercício do mandato de Conselheiro é considerado servi-
ço público relevante não remunerado e encerrar-se-á em 30 
de setembro de 2021, podendo haver 01 (uma) recondução 
mediante inscrição e participação no processo eletivo.
  Período das inscrições: de 23/11 a 
11/12/2020.
  Local para encaminhamento: Protocolo da 
SME.

São José do Rio Preto, 18 de novembro de 2020.
Sueli Petronilia Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 26/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
DANILO MEDEIROS MARSON, inscrito no cadastro de 
pessoa jurídica sob nº 35.610.925/0001-39, ciente de que 
FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 
MULTA Nº 22231 EM 31/10/2020, EM VIRTUDE DE INFRA-
ÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deve-
rá se dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria 
Municipal da Fazenda para que seja emitida a guia de 
recolhimento do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo 
pagamento poderá ser efetivado nas Agências Bancárias 
conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas 
– Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  
  
São José do Rio Preto, 18 de Novembro de 2020.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5810/2020 

                  Fica notifi cado, Fábio Felipe, proprietário do 
imóvel sito à Rua Achiles Benfatti, nº 374, quadra 12, lote 02, 
Jardim Nazaré, que em virtude de ter sido enviado a Notifi ca-
ção de Embargo  nº 5810, datada em 02/09/2020, assinada 
pelo fi scal  Rodrigo André Morsillo, tratando de acréscimo no 
recuo frontal em fase de cobertura, em desacordo com a lei 
de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desa-
cordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 
e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 83762304 5 BR 
acusando “não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.

São José do Rio Preto, 18 de novembro, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
19 de novembro de 2020

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5817/2020 

                  Fica notifi cado, Carlos Alberto de Queiroz (espó-
lio de), proprietário do imóvel sito à Alameda das Orquídeas, 
nº 47, quadra “D”, lote 19, Jardim dos Seixas, que em virtude 
de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5817, 
datada em 18/09/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo André 
Morsillo, tratando de reforma com demolição sem alvará de 
reforma, em desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 
5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, 
sendo que foi devolvido  pela Empresa de Correios e Telé-
grafos o AR JU 83762324 9 BR acusando “não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três 
reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.

São José do Rio Preto, 18 de novembro, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5818/2020 
                  Fica notifi cada, Marcia Cristina de Lima Borges 
Conte, proprietária do imóvel sito à Rua Assis Brasil - Dr., 
quadra 9A, lote H, Vila Dias, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5818, datada em 
25/09/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo André Morsillo, 
tratando de falta de muro de arrimo, em desacordo com a lei 
de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desa-
cordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 
e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 83762331 0 BR 
acusando “não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 18 de novembro, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

                                                                                        
                                                                                                                                                          

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Sede: Avenida Bady Bassitt, 3697  Vila Imperial - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 
CERTIFICADO DE REGISTRO 

MANTENEDORA. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO 
ENDEREÇO. RUA ANTONIO DE GODOY, 3277 - CENTRO 
  DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/11/2020                                                           DATA DE VALIDADE: 09/03/2021 
CNPJ. 51.549.301/0056-83                                                                                    Nº DO REGISTRO: 93 
Certifico que a Associação de Ensino Social Profissionalizante – (ESPRO), está Registrada no CMDCA, conforme reunião ordinária da 
presente data, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/16  do CMDCA, sendo escrito o 
Curso Aprendizagem em Gestão, Qualidade, Atendimento e Serviços nº 59677.  
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que prestem 
atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 
                                                        São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020 

 
Camila Pacífico Sparvoli                                    Paulo José Marquette 

    Presidente                                                      1 ª Secretário 
 

 

 
 

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 

AGRO FAUNA COMERCIO DE INSUMOS LTDA 3675020 
BUOSI E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1241550 
CARLA ANDRESSA LOBATO 1128710 
CARRAMONA GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3721060 
FRANCUELDO GARCIA MARQUES CONSULTORIA DE VENDAS E 
TREINAMENTOS 3689820 

MARCELO LUIS BESSAN DA SILVA 36316092806 3735420 
PRIME COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 3711870 
ROBERTO CAMARGO DE ANDRADE ME 1345340 
STELLARI REPRESENTACOES EIRELI 3707230 

São José do Rio Preto, 13 de novembro de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

ATACADAO S.A. 01186/20 2020000167926 AIF-P-C 000105 
AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTDA 01183/20 2020000170076 AIF-P-C 000098 
CASA DE REPOUSO MINHA VIDA LTDA 02723/17 2017000394032 AIF-S-F 000021 
CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA 00860/18 2018000224867 AIF-S-F 000047 
DODO RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA 01171/20 2020000167868 AIF-P-C 000101 

FERNANDA DA SILVA CALDEIRA EPP 01127/20 2020000167897 AIF-P-C 000091 
JK2 COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 01129/20 2020000154152 AIF-P-C 000093 
JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA AÇOUGUE 
ME 01645/16 2016000271024 AIF-I-E 687 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA – VEICULOS 01130/20 2020000167780 AIF-P-C 000094 
L.C.D GOES 01139/20 2020000170034 AIF-P-C 000097 
LAR RENASCER EM CRISTO 00843/18 2018000212117 AIF-S-F 000045 
VH ROCHA DA SILVA MOVEIS – EIRELI 01131/20 2020000163253 AIF-P-C 000096 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

A M BATISTA & CIA LTDA 00842/18 65 UFM AIP-S-F 000050 
ATACADAO S.A. 01186/20 100 UFM AIP-P-C 000084 
AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTDA 01183/20 80 UFM AIP-P-C 000085 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00443/20 30 UFM AIP-P-C 000073 

CASA DE REPOUSO MINHA VIDA LTDA 02723/17 240 
UFESP AIP-S-F 000045 

CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE LTDA 00860/18 50 UFM AIP-S-F 000047 
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 00481/16 60 UFM AIP-A-M 00201 
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 00550/16 90 UFM AIP-A-M 00202 
DODO RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 01171/20 20 UFM AIP-P-C 000080 
FERNANDA DA SILVA CALDEIRA EPP 01127/20 20 UFM AIP-P-C 000077 
FIPE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 00425/20 30 UFM AIP-P-C 000071 
JK2 COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 01129/20 20 UFM AIP-P-C 000079 
JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA AÇOUGUE ME 01645/16 100 UFM AIP-A-M 00203 
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA – VEICULOS 01130/20 20 UFM AIP-P-C 000076 
L.C.D GOES 01139/20 30 UFM AIP-P-C 000075 
LAR RENASCER EM CRISTO 00843/18 65 UFM AIP-S-F 000049 
LAR ROSA DE SARON 00844/18 300 UFM AIP-S-F 000048 
RP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EM TELECOM. 
EIRELE EPP 00909/20 40 UFM AIP-P-C 000074 

RP SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 00445/20 140 
UFESP AIP-S-F 000046 

S.A. DE OLIVEIRA RAÇÃO ME 00440/20 20 UFM AIP-P-C 000072 
VH ROCHA DA SILVA MOVEIS – EIRELI 01131/20 20 UFM AIP-P-C 000078 

 
São José do Rio Preto, 19 de Novembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

Prefeitura Municipal de
TANABI

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

PORTARIA Nº 6521, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 
CONCEDE ao servidor EDSON AUGUSTO MATSUCUMA, ocupante do cargo efetivo de Motorista, 
referência CM-1A, Padrão Técnico Administrativo – 40h, o benefício da Licença Prêmio, vencido 
em 25 de outubro de 2020. 
PORTARIA Nº 6522, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 
CONCEDE a servidora SIMONE DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de 
Intérprete de Libras, referência CM-5B, Padrão Técnico Administrativo – 40h, o benefício da 
Licença Prêmio, vencido em 16 de novembro de 2020. 
VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  
Presidente da Câmara Municipal 

 
 A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fim de gerar publicidade, apresenta 
lista dos Requerimentos a Votação APROVADOS na 40ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 18 de novembro de 2020. 
 
Ver. Anderson Branco 
01. 1343/20: Para a Diretoria do SESI disponibilizar uma vaga na unidade Sesi nº 410 

para uma menor;  
02. 1344/20: Para a Diretoria do SESI disponibilizar uma vaga na unidade Sesi nº 410 

para uma menor; 
Ver.ª Cláudia De Giuli  
03. 1354/20: de congratulação com o Rio Preto Pet Center pela inauguração de sua nova 

loja na Avenida Potirendaba; 
Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior  
04. 1345/20: ao SESI, da necessidade de se conseguir vaga para uma menor do município; 
05. 1346/20: ao SESI, da necessidade de se conseguir vaga para uma menor do município; 
06. 1353/20: ao SESI, da necessidade de se conseguir vaga para um menor do município; 
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto   
07. 1347/20: de aplausos e reconhecimento à Polícia Rodoviária Federal, por sucesso na 

abordagem a motorista de caminhão no Km 69 da BR 153, em São José do Rio Preto, 
sendo possível apreender 738 (setecentos e trinta e oito) tijolos de maconha 
escondidos em fundo falso de veículo; 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 099/2020, objeto do Processo Licitatório nº 107/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem 
como objeto a compra de veículos, destinados ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme as especificações 
descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 04 de dezembro de 2020, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 19/11/2020, 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: 18/11/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados 
a revogação do Processo Licitatório n. 098/2020, Pregão Presencial n. 090/2020, Ata de Registro de Preço nº 041/2020. TIPO: Menor 
preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de preço para futuras aquisições de enfeites de Natal destinados 
ao município de Guapiaçu/SP, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no termo de referência em anexo ao presente 
edital. Nada mais, Guapiaçu/SP, 17 de novembro de 2020. Leandro Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.
O município de Guapiaçu torna público aos interessados a revogação do Processo Licitatório nº 104/2020, objeto do Pregão Presencial 
n.º 096/2020, Ata de Registro de Preço n.º 046/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro 
de Preço para prestação de serviço de instalação de forro de PVC e fornecimento de material e mão de obra especializada destinados 
aos imóveis públicos municipais, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. Nada mais, 
Guapiaçu/SP, 17 de novembro de 2020. Leandro Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.
O município de Guapiaçu torna público aos interessados a revogação do Pregão Presencial n.º 095/2020, Ata de Registro de Preço 
n.º 045/2020, objeto do Processo Licitatório n.º 103/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto 
o Registro de Preço para prestação de serviços de lavagem de veículos da frota da Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP, conforme as 
especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. Nada mais, Guapiaçu/SP, 17 de novembro de 2020. Leandro 
Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.
O município de Guapiaçu torna público aos interessados a revogação do Pregão Presencial n. 091/2020, Ata de Registro de Preço 
n. 042/2020, objeto do Processo Licitatório n. 099/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto 
o Registro de Preço para futuras aquisições de tecido para diversos departamentos do município de Guapiaçu/SP, conforme as 
especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. Nada mais, Guapiaçu/SP, 17 de novembro de 2020. Leandro 
Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.
O município de Guapiaçu torna público aos interessados a revogação do Processo Licitatório nº 102/2020, objeto do Pregão Presencial 
n.º 094/2020, Ata de Registro de Preço n.º 044/2020.TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro 
de Preço para prestação de serviço de confecção e instalação de calha dobrada com veda calha, para manutenção dos estabelecimentos 
municipais, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. Nada mais, Guapiaçu/SP, 17 de 
novembro de 2020. Leandro Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação e Pregoeiro.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do 
pátio da Escola Municipal “Leonardo Gomes” no distrito de Itaiuba.
Data do Encerramento: 08/12/2020
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.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 18 de novembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 017/2020
Processo nº 7496/2020
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFOR-
MAÇÃO
FORNECEDORA: Conhidro Construção e Comércio Ltda - ME
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para manutenção predial corretiva e preventiva, conforme especifi -
cação técnica no Anexo I, do Pregão Eletrônico n.º 017/2020.
Valor Global: R$ 633.570,80 (seiscentos e trinta e três mil, quinhen-
tos e setenta reais e oitenta centavos)
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 09 de novembro de 2020.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
São José do Rio Preto/SP, 18 de novembro de 2020.
João Pereira Curado Junior– Diretor-Presidente

 
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pregão Eletrônico nº 018/2020 

Processo nº 7526/2020 
 
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
FORNECEDORA: BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES  
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visa a contratação de empresa para 
montagem de carnês diversos e montagem das parcelas dos boletos de IPTU para 2020 de acordo com o 
total estabelecido, pelo Sistema de Registro de Preços, conforme Termo de Referência, anexo I, deste 
Edital, conforme a seguir: 
 

Objeto Descrição do Objeto Quantidade 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

 
Contratação, sob demanda e 
pelo Sistema de Registro de 

Preços, de empresa 
especializada para prestação 
de serviço de montagem de 
carnês diversos e montagem 

dos boletos de IPTU, conforme 
especificação técnica do Anexo 

I, deste Edital. 

Montagem De carnês de 
parcelamento, preço público, 

Loteamento, EMCOP, ISSQN: 
(Autônomo e taxa de licença) 60.000 0,07 R$ 4.200,00 

IPTU  

 
220.000 0,11 R$ 

24.200,00 

 Valor Total: R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos 
reais) 

  

. 
Valor Global: R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais) 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 18 de novembro de 2020. 
VIGÊNCIA: 12(doze) meses. 
São José do Rio Preto/SP, 18 de novembro de 2020. 
João Pereira Curado Junior– Diretor-Presidente 

 
 
 

  

 

    

   

  

 
 

 

 

AVISO DE ABERTURA 

O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS AMILTON RAYSARO” DE ICÉM, COMUNICA a 
abertura de LICITAÇÃO na modalidade CHAMADA PÚBLICA sob o nº. 004/2020-ICEM, objeto 
do processo nº SAP-PRC-2020/39329, que trata da despesa com a compra de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, através do Programa Paulista de Agricultura e Interesse 
Social – PPAIS, (entrega parcelada a critério da Administração), para uso no preparo das 
refeições aos sentenciados e funcionários desta Unidade Prisional para o período de 01 de 
janeiro a 30 de abril de 2021. Os documentos de habilitação e as propostas de venda 
apresentadas serão recebidos, na data 19/11/2020 a 02/12/2020, e até as 09:00 h do 
dia 03/12/2020, em uma única etapa, pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que 
verificará sua conformidade com os requisitos do edital e na legislação vigente. As informações 
que se fizerem necessárias serão fornecidas através do telefone (0xx17) 3282-8400 ramal 202, 
no Centro de Detenção Provisória, sito à Rodovia Transbrasiliana BR 153, KM 13, Zona Rural, 
Icém/SP, CEP 15.460-000 ou pelo endereço eletrônico: adm@cdpicem.sap.sp.gov.br. O edital 
na integra será disponibilizado para leitura e impressão na internet no endereço: 
www.itesp.sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br/ppais, www.sap.sp.gov.br e 
www.enegociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria do 
CENTRO ADMINISTRATIVO desta Unidade Prisional. 

   

 

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Novembro/2020 às 10:30h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA 432 LTDA, CNPJ/MF sob nº 21.546.590/0001-22, faz saber que, 
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento 
Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:Primeiro Leilão: dia 27 de Novembro de 2020 às 10:30 
horas - Segundo Leilão: dia 30 de Novembro de 2020 às 10:30 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição do Imóvel: CASA Nº 164, do tipo “E”, localizada na quadra “D”, situada nesta cidade e comarca de São José do 
Rio Preto/SP, com a denominação especial de “GARDEN VILLAGE”, com entrada pela Av. Belvedere, nº 1005, constituída de 
sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, 3 dormitórios sendo um (1) tipo suíte, WC social, circulação, jardim interno e 
recuo frontal destinado ao acesso e estacionamento de 02 automóveis de passeio de médio porte, com uma área privativa 
de construção de 66,9100 m², área comum de construção de 1,0696 m², totalizando a área construída de 67,9796 m², 
sendo que a construção ocupará a área de 66,9100 m² em seu terreno privativo, o qual mede 6,50m de frente para a via 
de acesso 3, 6,50m aos fundos, confrontando com a área verde, 21,00m ao lado direito, de quem se coloca na via de acesso 
3 e olha para o terreno, confrontando com o terreno de uso privativo da casa 163 com a qual é geminada e 21,00m ao lado 
esquerdo confrontando com área verde, encerrando a área superficial de 136,5000 m²(sendo 66,9100 m² de ocupação da 
construção e 69,5900 m² de área de ocupação descoberta destinada a jardim, circulação e recuo frontal destinado ao acesso 
e estacionamento de 02 automóveis de passeio de médio porte), a qual somada a área comum de 185,8851 m² no todo do 
terreno, encerra a área total de terreno no condomínio, com uma fração ideal de 322,3851 m² ou 0,2988%. Matrícula nº 
106.195 no 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão 
R$ 225.000,00 - Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 239.159,87. Caso não haja licitantes ou não seja atingida 
a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de Novembro de 2020, às 10:30 horas, no 
mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos 
de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do 
arrematante. Processo em curso nº 0000854-10.2016.8.26.0559 - 3ª Vara Cível - Foro de São José do Rio Preto. O pagamento, em 
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias.O imóvel objeto do leilão será 
alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e 
posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação 
do imóvel arrematado. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante 
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de 
comissão do leiloeiro, conforme esse edital.A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante 
assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  O arrematante também exime 
a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, 
com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

2º Leilão: dia 30/Novembro/2020 às 10:30h

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 31/2020. Objeto: Registro de Preços para 
contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
caminhão pipa para transporte de agua potável para diversos re-
servatórios do Município de Tanabi-SP,  conforme especifi cações e 
quantitativos estimados nos anexos do presente edital, pelo prazo 
de 12 (doze) meses.  Entrega de envelopes e credenciamento e 
negociação: 02/12/2020, as 09h15min O edital poderá ser adquiri-
do na Prefeitura do Município de Tanabi,  sito à Rua Dr. Cunha Jr. 
nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 
ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 18 de novembro de 
2020. Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito do Município.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. GALBA PALHANO NETO e ANELIZA VELOZO MA-
CHADO, sendo ELE fi lho de RODINEY RAMOS PALHANO e 
de MANOELA CONCEIÇÃO ARGUELHO LOPES PALHANO 
e ELA fi lha de ADMUR DE SOUZA MACHADO e de VANIL-
DA VELOZO MACHADO;

2. PAULO HENRIQUE DOS LOURENÇO FERREIRA 
e ÁGATHA SOUZA SATELLI, sendo ELE fi lho de ANTONIO 
FERREIRA NETO e de LUCINÉIA LOURENÇO e ELA fi lha 
de VALDINEI SATELLI e de MONICA DE SOUZA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/11/2020.


