
Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira

14 de janeiro de 2021

DECRETO Nº 18.786
DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Fica Estabelecida a Programação Financeira, o Cronograma de execução mensal de desem-
bolso e as metas bimestrais de arrecadação para o exercício fi nanceiro de 2021, da Admi-
nistração Direta – Prefeitura Municipal e da Administração Indireta – Autarquias e Empresa 
Pública. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 8º e 13 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica estabelecida a Programação Financeira, o Cronograma de execução mensal de 
desembolso e as metas bimestrais de arrecadação, para o exercício fi nanceiro de 2021 da 
Administração Direta – Prefeitura Municipal e da Administração Indireta – Autarquias e Em-
presa Pública Municipal, conforme disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os anexos deste decreto estabelecem a Programação Financeira, o Cro-
nograma de execução mensal de desembolso e as metas bimestrais de arrecadação, para o 
exercício fi nanceiro de 2021, da Administração Direta – Prefeitura Municipal e da Administra-
ção Indireta – Autarquias e Empresa Pública Municipal.
Art. 2º A verifi cação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de exe-
cução mensal de desembolso se dará bimestralmente, por Órgão, e, se verifi cado o dese-
quilíbrio fi scal, o mesmo deverá ser reconduzido pelo Órgão que lhe der causa no bimestre 
seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto.
Art. 3º A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto 
acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação fi nanceira, 
conforme previsto no artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º 
Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação na mesma data e no 
local de costume e pela Imprensa local. 

Empresa Municipal de Construções Populares - EMCOP

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2021

Art. 8º da LC nº 101/2000 (LRF)

Total Fixação

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Cronograma Inicial 

DESPESAS CORRENTES 406.250,00 406.250,00 406.250,00 406.250,00 406.250,00 406.250,00 406.250,00 406.250,00 406.250,00 406.250,00 406.250,00 406.250,00 4.875.000,00 4.875.000,00

   PESSOAL E ENCARGOS 323.500,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00 3.882.000,00 3.882.000,00

   OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 993.000,00 993.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 102.000,00 102.000,00

   INVESTIMENTOS 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 102.000,00 102.000,00

DESPESA TOTAL 414.750,00 414.750,00 414.750,00 414.750,00 414.750,00 414.750,00 414.750,00 414.750,00 414.750,00 414.750,00 414.750,00 414.750,00 4.977.000,00 4.977.000,00

Cronograma de Execução mensal de Desembolso - Fixação Inicial
ESPECIFICAÇÃO

Empresa Municipal de Construções Populares - EMCOP

Metais Bimestrais de Arrecadação - 2021

Art. 13 da LC nº 101/2000 (LRF)

Previsão 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Inicial 

RECEITAS CORRENTES 182.333,34 182.333,34 182.333,34 182.333,34 182.333,34 182.333,30 1.094.000,00

   RECEITA PATRIMONIAL 61.833,34 61.833,34 61.833,34 61.833,34 61.833,34 61.833,30 371.000,00

   RECEITA DE SERVIÇOS 75.833,34 75.833,34 75.833,34 75.833,34 75.833,34 75.833,30 455.000,00

   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,70 250.000,00

   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 38.333,32 38.333,32 38.333,32 38.333,32 38.333,32 38.333,40 230.000,00

   ALIENAÇÃO DE BENS 36.666,66 36.666,66 36.666,66 36.666,66 36.666,66 36.666,70 220.000,00

  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 10.000,00

RECEITA TOTAL 220.666,66 220.666,66 220.666,66 220.666,66 220.666,66 220.666,70 1.324.000,00 .

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 608.833,34 608.833,34 608.833,34 608.833,34 608.833,34 608.833,30 3.653.000,00

RECEITAS BIMESTRAIS
ESPECIFICAÇÃO

Empresa Municipal de Construções Populares - EMCOP

Programação Financeira - 2021

Art. 8º da LC nº 101/2000 (LRF)

Total Previsão 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Programação Inicial 

RECEITAS CORRENTES 91.166,67 91.166,67 91.166,67 91.166,67 91.166,67 91.166,67 91.166,67 91.166,67 91.166,67 91.166,67 91.166,67 91.166,63 1.094.000,00 1.094.000,00

   RECEITA PATRIMONIAL 30.916,67 30.916,67 30.916,67 30.916,67 30.916,67 30.916,67 30.916,67 30.916,67 30.916,67 30.916,67 30.916,67 30.916,63 371.000,00 371.000,00

   RECEITA DE SERVIÇOS 37.916,67 37.916,67 37.916,67 37.916,67 37.916,67 37.916,67 37.916,67 37.916,67 37.916,67 37.916,67 37.916,67 37.916,63 455.000,00 455.000,00

   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,37 250.000,00 250.000,00

   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 18.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,74 230.000,00 230.000,00

   ALIENAÇÃO DE BENS 18.333,33 18.333,33 18.333,33 18.333,33 18.333,33 18.333,33 18.333,33 18.333,33 18.333,33 18.333,33 18.333,33 18.333,37 220.000,00 220.000,00

  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00 10.000,00

RECEITA TOTAL 110.333,33 110.333,33 110.333,33 110.333,33 110.333,33 110.333,33 110.333,33 110.333,33 110.333,33 110.333,33 110.333,33 110.333,37 1.324.000,00 1.324.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,63 3.653.000,00 3.653.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL
ESPECIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2021

Art. 8º da LC nº 101/2000 (LRF)

Total Fixação

ESPECIFICAÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Cronograma Inicial 

DESPESAS CORRENTES 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 114.734.612,50 1.376.815.350,00 1.376.815.350,00

   PESSOAL E ENCARGOS 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 44.370.555,00 532.446.660,00 532.446.660,00

   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00 21.216.000,00 21.216.000,00

   OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 68.596.057,50 823.152.690,00 823.152.690,00

DESPESAS DE CAPITAL 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 12.031.683,00 144.380.196,00 144.380.196,00

   INVESTIMENTOS 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 9.114.933,00 109.379.196,00 109.379.196,00

   INVERSÕES FINANCEIRAS 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00 1.000,00

   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,67 2.916.666,63 35.000.000,00 35.000.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 83.333,33 83.333,33 83.333,33 83.333,33 83.333,33 83.333,33 83.333,33 83.333,33 83.333,33 83.333,33 83.333,33 83.333,37 1.000.000,00 1.000.000,00

DESPESA TOTAL 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,83 126.849.628,87 1.522.195.546,00 1.522.195.546,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,67 4.601.916,63 55.223.000,00 55.223.000,00

   CÂMARA 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 2.172.500,00 26.070.000,00 26.070.000,00

   EMCOP 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,67 304.416,63 3.653.000,00 3.653.000,00

   SEMAE 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00

Cronograma de Execução mensal de Desembolso - Fixação Inicial

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Metais Bimestrais de Arrecadação - 2021

Art. 13 da LC nº 101/2000 (LRF)

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre

RECEITAS CORRENTES 271.401.626,14 308.679.444,14 224.068.329,14 227.175.329,14 241.043.529,14 251.355.942,30 1.523.724.200,00

   IMPOSTOS, TAXAS E CONTR.MELHORIA 69.812.444,00 152.183.772,00 84.653.532,00 84.653.532,00 101.628.732,00 107.860.988,00 600.793.000,00

   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.896.666,66 3.896.666,66 3.896.666,66 3.896.666,66 3.896.666,66 3.896.666,70 23.380.000,00

   RECEITA PATRIMONIAL 988.633,34 988.633,34 988.633,34 988.633,34 988.633,34 988.633,30 5.931.800,00

   RECEITA DE SERVIÇOS 225.166,66 225.166,66 225.166,66 225.166,66 225.166,66 225.166,70 1.351.000,00

   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 189.850.382,14 144.756.872,14 127.675.997,14 130.782.997,14 127.675.997,14 131.756.154,30 852.498.400,00

   DEMAIS RECEITAS CORRENTES 6.628.333,34 6.628.333,34 6.628.333,34 6.628.333,34 6.628.333,34 6.628.333,30 39.770.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.932.757,66 8.932.757,66 8.932.757,66 8.932.757,66 18.162.757,66 80.362.757,70 134.256.546,00

   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.454.333,34 2.454.333,34 2.454.333,34 2.454.333,34 2.454.333,34 64.654.333,30 76.926.000,00

   ALIENAÇÃO DE BENS 1.012.666,66 1.012.666,66 1.012.666,66 1.012.666,66 10.242.666,66 10.242.666,70 24.536.000,00

   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.465.757,66 5.465.757,66 5.465.757,66 5.465.757,66 5.465.757,66 5.465.757,70 32.794.546,00

DEDUÇÕES 24.983.963,10 15.965.261,10 12.549.086,10 12.549.086,10 12.549.086,10 12.965.717,50 91.562.200,00

RECEITA TOTAL 255.350.420,70 301.646.940,70 220.452.000,70 223.559.000,70 246.657.200,70 318.752.982,50 1.566.418.546,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.850.000,00 11.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS BIMESTRAIS

Previsão Inicial

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Programação Financeira - 2021

Art. 8º da LC nº 101/2000 (LRF)

Total Previsão 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Programação Inicial 

RECEITAS CORRENTES 149.707.130,57 121.694.495,57 198.820.479,57 109.858.964,57 112.034.164,57 112.034.164,57 115.141.164,57 112.034.164,57 120.521.764,57 120.521.764,57 124.546.466,67 126.809.475,63 1.523.724.200,00 1.523.724.200,00

   IMPOSTOS, TAXAS E CONTR.MELHORIA 34.906.222,00 34.906.222,00 112.032.206,00 40.151.566,00 42.326.766,00 42.326.766,00 42.326.766,00 42.326.766,00 50.814.366,00 50.814.366,00 54.831.934,00 53.029.054,00 600.793.000,00 600.793.000,00

   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,33 1.948.333,37 23.380.000,00 23.380.000,00

   RECEITA PATRIMONIAL 494.316,67 494.316,67 494.316,67 494.316,67 494.316,67 494.316,67 494.316,67 494.316,67 494.316,67 494.316,67 494.316,67 494.316,63 5.931.800,00 5.931.800,00

   RECEITA DE SERVIÇOS 112.583,33 112.583,33 112.583,33 112.583,33 112.583,33 112.583,33 112.583,33 112.583,33 112.583,33 112.583,33 112.583,33 112.583,37 1.351.000,00 1.351.000,00

   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 108.931.508,57 80.918.873,57 80.918.873,57 63.837.998,57 63.837.998,57 63.837.998,57 66.944.998,57 63.837.998,57 63.837.998,57 63.837.998,57 63.845.132,67 67.911.021,63 852.498.400,00 852.498.400,00

   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,67 3.314.166,63 39.770.000,00 39.770.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 4.466.378,83 4.466.378,83 4.466.378,83 4.466.378,83 4.466.378,83 4.466.378,83 4.466.378,83 4.466.378,83 9.081.378,83 9.081.378,83 40.181.378,83 40.181.378,87 134.256.546,00 134.256.546,00

   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.227.166,67 1.227.166,67 1.227.166,67 1.227.166,67 1.227.166,67 1.227.166,67 1.227.166,67 1.227.166,67 1.227.166,67 1.227.166,67 32.327.166,67 32.327.166,63 76.926.000,00 76.926.000,00

   ALIENAÇÃO DE BENS 506.333,33 506.333,33 506.333,33 506.333,33 506.333,33 506.333,33 506.333,33 506.333,33 5.121.333,33 5.121.333,33 5.121.333,33 5.121.333,37 24.536.000,00 24.536.000,00

   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,83 2.732.878,87 32.794.546,00 32.794.546,00

DEDUÇÕES 15.293.245,05 9.690.718,05 9.690.718,05 6.274.543,05 6.274.543,05 6.274.543,05 6.274.543,05 6.274.543,05 6.274.543,05 6.274.543,05 6.275.969,87 6.689.747,63 91.562.200,00 91.562.200,00

RECEITA TOTAL 138.880.264,35 116.470.156,35 193.596.140,35 108.050.800,35 110.226.000,35 110.226.000,35 113.333.000,35 110.226.000,35 123.328.600,35 123.328.600,35 158.451.875,63 160.301.106,87 1.566.418.546,00 1.566.418.546,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 915.000,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 925.000,00 925.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
14 de janeiro de 2021

Especificação 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 5º bimestre 6º bimestre
Contribuições de servidores Ativo Civil Poder Executivo 4.498.200,00 5.355.000,00 6.211.800,00 7.068.600,00 7.925.400,00 11.781.000,00

Contribuições de servidores Ativo Civil Poder Legislativo 121.695,00 144.875,00 168.055,00 191.235,00 214.415,00 318.725,00

Contribuições de servidores Ativo Civil Semae 270.060,00 321.500,00 372.940,00 424.380,00 475.820,00 707.300,00

Contribuições de servidores Ativo Civil RioPretoPrev 18.375,00 21.875,00 25.375,00 28.875,00 32.375,00 48.125,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil Poder Executivo 382.620,00 455.500,00 528.380,00 601.260,00 674.140,00 1.002.100,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil Poder Legislativo 9.660,00 11.500,00 13.340,00 15.180,00 17.020,00 25.300,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil SEMAE 29.085,00 34.625,00 40.165,00 45.705,00 51.245,00 76.175,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil RIOPRETOPREV 1.575,00 1.875,00 2.175,00 2.475,00 2.775,00 4.125,00
Contrib. Previd. Servid. Afast. s/ Remun. e Cedidos 4.410,00 5.250,00 6.090,00 6.930,00 7.770,00 11.550,00
Contribuição do Servidor Ativo  RPPS -Atualização Monetária 1.785,00 2.125,00 2.465,00 2.805,00 3.145,00 4.675,00
Contribuições de servidores Inativo Civil Poder Executivo 577.500,00 687.500,00 797.500,00 907.500,00 1.017.500,00 1.512.500,00

Contribuições de servidores Inativo Civil Semae 3.045,00 3.625,00 4.205,00 4.785,00 5.365,00 7.975,00

Contrib. 13º SALARIO servidores INATIVO Civil Poder Executivo 28.665,00 34.125,00 39.585,00 45.045,00 50.505,00 75.075,00

Contrib. 13º SALARIO servidores INATIVO Civil Poder SEMAE 2.730,00 3.250,00 3.770,00 4.290,00 4.810,00 7.150,00
Contribuição do Servidor Inativo  RPPS -Atualização Monetária 210,00 250,00 290,00 330,00 370,00 550,00
Contribuições de Pensionistas Civil Poder Executivo 20.475,00 24.375,00 28.275,00 32.175,00 36.075,00 53.625,00

Contribuições de Pensionistas Civil Poder Legislativo 11.235,00 13.375,00 15.515,00 17.655,00 19.795,00 29.425,00

Contribuições de Pensionistas Civil Semae 1.785,00 2.125,00 2.465,00 2.805,00 3.145,00 4.675,00

Contrib. 13º SALARIO Pensionistas Civil Poder Executivo 1.785,00 2.125,00 2.465,00 2.805,00 3.145,00 4.675,00

Contrib. 13º SALARIO Pensionistas Civil Poder Legislativo 735,00 875,00 1.015,00 1.155,00 1.295,00 1.925,00

Contrib. 13º SALARIO Pensionistas Civil SEMAE 420,00 500,00 580,00 660,00 740,00 1.100,00
Contribuição de Pensionistas  RPPS -Atualização Monetária 105,00 125,00 145,00 165,00 185,00 275,00
Contrib. do Servidor Ativo Oriunda de Pagto Sentença Judicial 525,00 625,00 725,00 825,00 925,00 1.375,00
Contrib do Servidor Oriunda Pagto de Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria 105,00 125,00 145,00 165,00 185,00 275,00
Contrib. do Servidor Inativo Oriunda de Pagto Sentença Judicial 525,00 625,00 725,00 825,00 925,00 1.375,00
Contrib do Inativo Oriunda Pagto de Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria 105,00 125,00 145,00 165,00 185,00 275,00
Contrib. De Pensionistas Oriunda de Pagto Sentença Judicial 525,00 625,00 725,00 825,00 925,00 1.375,00
Contrib de Pension. Oriunda Pagto de Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria 105,00 125,00 145,00 165,00 185,00 275,00
Contrib. Patronal para o RPPS - Servid Afast s/ Remun. e Cedidos 8.925,00 10.625,00 12.325,00 14.025,00 15.725,00 23.375,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil  RPPS - Atualização Monetaria 105,00 125,00 145,00 165,00 185,00 275,00
Demais Contribuições Sociais - Principal 2.415,00 2.875,00 3.335,00 3.795,00 4.255,00 6.325,00
Outras Contribuições Sociais - Atualização Monetária 105,00 125,00 145,00 165,00 185,00 275,00
Remuneração dos Invest do RPPS em Renda Fixa 10.500,00 12.500,00 14.500,00 16.500,00 18.500,00 27.500,00
Remuneração dos Invest do RPPS-Renda Variavel 26.250,00 31.250,00 36.250,00 41.250,00 46.250,00 68.750,00
Outras Restituições 12.705,00 15.125,00 17.545,00 19.965,00 22.385,00 33.275,00
Comprev 630.000,00 750.000,00 870.000,00 990.000,00 1.110.000,00 1.650.000,00
Outras Receitas Diversas 11.025,00 13.125,00 15.225,00 17.325,00 19.425,00 28.875,00
Outras Receitas - Primarias - Atualização Monetaria 105,00 125,00 145,00 165,00 185,00 275,00
Alienação de Bens Imóveis 105.000,00 125.000,00 145.000,00 165.000,00 185.000,00 275.000,00
Contribuições Patronais ao Rpps Poder Executivo 8.032.500,00 9.562.500,00 11.092.500,00 12.622.500,00 14.152.500,00 21.037.500,00
Contribuições Patronais ao Rpps Poder Legislativo 217.350,00 258.750,00 300.150,00 341.550,00 382.950,00 569.250,00
Contribuições Patronais ao Rpps Semae 375.480,00 447.000,00 518.520,00 590.040,00 661.560,00 983.400,00
Contribuições Patronais ao Rpps Riopretoprev 31.710,00 37.750,00 43.790,00 49.830,00 55.870,00 83.050,00
Contribuições Patronais  13º Salario Poder Executivo 675.675,00 804.375,00 933.075,00 1.061.775,00 1.190.475,00 1.769.625,00

Contribuições Patronais  13º Salario Poder Legislativo 17.115,00 20.375,00 23.635,00 26.895,00 30.155,00 44.825,00

Contribuições Patronais  13º Salario - SEMAE 51.975,00 61.875,00 71.775,00 81.675,00 91.575,00 136.125,00

Contribuições Patronais  13º Salario - RIOPRETOPREV 2.940,00 3.500,00 4.060,00 4.620,00 5.180,00 7.700,00
Contribuições Patronais - Ativo Civil - Atualização Monetária 3.150,00 3.750,00 4.350,00 4.950,00 5.550,00 8.250,00
Contrib Patronal RPPS -Sentenças Judiciais-Principal 52.500,00 62.500,00 72.500,00 82.500,00 92.500,00 137.500,00
Contribuições Patronais - Ativo Civil - Atualização Monetária 105,00 125,00 145,00 165,00 185,00 275,00
Outras Contribuições Previd. Patronal Intra 1.470,00 1.750,00 2.030,00 2.310,00 2.590,00 3.850,00
Alugueis de Imóveis Urbanos – Intra-Orçamentárias 153,84 153,84 153,84 153,84 153,84 230,80
Amortiz.do Deficit Atuarial c/ Recursos Financeiros 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Total 24.315.893,84 27.423.653,84 30.531.413,84 33.639.173,84 36.746.933,84 50.731.930,80

Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto 
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Metas Bimestrais de Arrecadação - 2021
Art. 13º da LC 101/00

Especificação jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21
Contribuições de servidores Ativo Civil Poder Executivo 2.142.000,00 2.356.200,00 2.570.400,00 2.784.600,00 2.998.800,00 3.213.000,00

Contribuições de servidores Ativo Civil Poder Legislativo 57.950,00 63.745,00 69.540,00 75.335,00 81.130,00 86.925,00

Contribuições de servidores Ativo Civil Semae 128.600,00 141.460,00 154.320,00 167.180,00 180.040,00 192.900,00

Contribuições de servidores Ativo Civil RioPretoPrev 8.750,00 9.625,00 10.500,00 11.375,00 12.250,00 13.125,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil Poder Executivo 182.200,00 200.420,00 218.640,00 236.860,00 255.080,00 273.300,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil Poder Legislativo 4.600,00 5.060,00 5.520,00 5.980,00 6.440,00 6.900,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil SEMAE 13.850,00 15.235,00 16.620,00 18.005,00 19.390,00 20.775,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil RIOPRETOPREV 750,00 825,00 900,00 975,00 1.050,00 1.125,00

Contrib. Previd. Servid. Afast. s/ Remun. e Cedidos 2.100,00 2.310,00 2.520,00 2.730,00 2.940,00 3.150,00

Contribuição do Servidor Ativo  RPPS -Atualização Monetária 850,00 935,00 1.020,00 1.105,00 1.190,00 1.275,00

Contribuições de servidores Inativo Civil Poder Executivo 275.000,00 302.500,00 330.000,00 357.500,00 385.000,00 412.500,00

Contribuições de servidores Inativo Civil Poder Legislativo 17.500,00 19.250,00 21.000,00 22.750,00 24.500,00 26.250,00

Contribuições de servidores Inativo Civil Semae 1.450,00 1.595,00 1.740,00 1.885,00 2.030,00 2.175,00

Contrib. 13º SALARIO servidores INATIVO Civil Poder Executivo 13.650,00 15.015,00 16.380,00 17.745,00 19.110,00 20.475,00

Contrib. 13º SALARIO servidores INATIVO Civil Poder Legislativo 10.400,00 11.440,00 12.480,00 13.520,00 14.560,00 15.600,00

Contrib. 13º SALARIO servidores INATIVO Civil Poder SEMAE 1.300,00 1.430,00 1.560,00 1.690,00 1.820,00 1.950,00

Contribuição do Servidor Inativo  RPPS -Atualização Monetária 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00

Contribuições de Pensionistas Civil Poder Executivo 9.750,00 10.725,00 11.700,00 12.675,00 13.650,00 14.625,00

Contribuições de Pensionistas Civil Poder Legislativo 5.350,00 5.885,00 6.420,00 6.955,00 7.490,00 8.025,00

Contribuições de Pensionistas Civil Semae 850,00 935,00 1.020,00 1.105,00 1.190,00 1.275,00

Contrib. 13º SALARIO Pensionistas Civil Poder Executivo 850,00 935,00 1.020,00 1.105,00 1.190,00 1.275,00

Contrib. 13º SALARIO Pensionistas Civil Poder Legislativo 350,00 385,00 420,00 455,00 490,00 525,00

Contrib. 13º SALARIO Pensionistas Civil SEMAE 200,00 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00

Contribuição de Pensionistas  RPPS -Atualização Monetária 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

Contrib. do Servidor Ativo Oriunda de Pagto Sentença Judicial 250,00 275,00 300,00 325,00 350,00 375,00

Contrib do Servidor Oriunda Pagto de Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

Contrib. do Servidor Inativo Oriunda de Pagto Sentença Judicial 250,00 275,00 300,00 325,00 350,00 375,00

Contrib do Inativo Oriunda Pagto de Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

Contrib. De Pensionistas Oriunda de Pagto Sentença Judicial 250,00 275,00 300,00 325,00 350,00 375,00

Contrib de Pension. Oriunda Pagto de Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

Contrib. Patronal para o RPPS - Servid Afast s/ Remun. e Cedidos 4.250,00 4.675,00 5.100,00 5.525,00 5.950,00 6.375,00

Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil  RPPS - Atualização Monetaria 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

Demais Contribuições Sociais - Principal 1.150,00 1.265,00 1.380,00 1.495,00 1.610,00 1.725,00

Outras Contribuições Sociais - Atualização Monetária 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

Remuneração dos Invest do RPPS em Renda Fixa 5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00 7.000,00 7.500,00

Remuneração dos Invest do RPPS-Renda Variavel 12.500,00 13.750,00 15.000,00 16.250,00 17.500,00 18.750,00

Outras Restituições 6.050,00 6.655,00 7.260,00 7.865,00 8.470,00 9.075,00

Comprev 300.000,00 330.000,00 360.000,00 390.000,00 420.000,00 450.000,00

Outras Receitas Diversas 5.250,00 5.775,00 6.300,00 6.825,00 7.350,00 7.875,00

Outras Receitas - Primarias - Atualização Monetaria 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00

Contribuições Patronais ao Rpps Poder Executivo 3.825.000,00 4.207.500,00 4.590.000,00 4.972.500,00 5.355.000,00 5.737.500,00

Contribuições Patronais ao Rpps Poder Legislativo 103.500,00 113.850,00 124.200,00 134.550,00 144.900,00 155.250,00

Contribuições Patronais ao Rpps Semae 178.800,00 196.680,00 214.560,00 232.440,00 250.320,00 268.200,00

Contribuições Patronais ao Rpps Riopretoprev 15.100,00 16.610,00 18.120,00 19.630,00 21.140,00 22.650,00

Contribuições Patronais  13º Salario Poder Executivo 321.750,00 353.925,00 386.100,00 418.275,00 450.450,00 482.625,00

Contribuições Patronais  13º Salario Poder Legislativo 8.150,00 8.965,00 9.780,00 10.595,00 11.410,00 12.225,00

Contribuições Patronais  13º Salario - SEMAE 24.750,00 27.225,00 29.700,00 32.175,00 34.650,00 37.125,00

Contribuições Patronais  13º Salario - RIOPRETOPREV 1.400,00 1.540,00 1.680,00 1.820,00 1.960,00 2.100,00

Contribuições Patronais - Ativo Civil - Atualização Monetária 1.500,00 1.650,00 1.800,00 1.950,00 2.100,00 2.250,00

Contrib Patronal RPPS -Sentenças Judiciais-Principal 25.000,00 27.500,00 30.000,00 32.500,00 35.000,00 37.500,00

Contribuições Patronais - Ativo Civil - Atualização Monetária 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

Outras Contribuições Previd. Patronal Intra 700,00 770,00 840,00 910,00 980,00 1.050,00

Alugueis de Imóveis Urbanos – Intra-Orçamentárias 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92

Amortiz.do Deficit Atuarial c/ Recursos Financeiros 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Total 11.769.476,92 12.546.416,92 13.323.356,92 14.100.296,92 14.877.236,92 15.654.176,92

Programação Financeira - 2021
Art. 8º da LC 101/00
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Especificação jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
Contribuições de servidores Ativo Civil Poder Executivo 3.427.200,00 3.641.400,00 3.855.600,00 4.069.800,00 7.497.000,00 4.284.000,00

Contribuições de servidores Ativo Civil Poder Legislativo 92.720,00 98.515,00 104.310,00 110.105,00 202.825,00 115.900,00

Contribuições de servidores Ativo Civil Semae 205.760,00 218.620,00 231.480,00 244.340,00 450.100,00 257.200,00

Contribuições de servidores Ativo Civil RioPretoPrev 14.000,00 14.875,00 15.750,00 16.625,00 30.625,00 17.500,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil Poder Executivo 291.520,00 309.740,00 327.960,00 346.180,00 637.700,00 364.400,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil Poder Legislativo 7.360,00 7.820,00 8.280,00 8.740,00 16.100,00 9.200,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil SEMAE 22.160,00 23.545,00 24.930,00 26.315,00 48.475,00 27.700,00

Contrib. 13º Salario servidores Ativo Civil RIOPRETOPREV 1.200,00 1.275,00 1.350,00 1.425,00 2.625,00 1.500,00

Contrib. Previd. Servid. Afast. s/ Remun. e Cedidos 3.360,00 3.570,00 3.780,00 3.990,00 7.350,00 4.200,00

Contribuição do Servidor Ativo  RPPS -Atualização Monetária 1.360,00 1.445,00 1.530,00 1.615,00 2.975,00 1.700,00

Contribuições de servidores Inativo Civil Poder Executivo 440.000,00 467.500,00 495.000,00 522.500,00 962.500,00 550.000,00

Contribuições de servidores Inativo Civil Poder Legislativo 28.000,00 29.750,00 31.500,00 33.250,00 61.250,00 35.000,00

Contribuições de servidores Inativo Civil Semae 2.320,00 2.465,00 2.610,00 2.755,00 5.075,00 2.900,00

Contrib. 13º SALARIO servidores INATIVO Civil Poder Executivo 21.840,00 23.205,00 24.570,00 25.935,00 47.775,00 27.300,00

Contrib. 13º SALARIO servidores INATIVO Civil Poder Legislativo 16.640,00 17.680,00 18.720,00 19.760,00 36.400,00 20.800,00

Contrib. 13º SALARIO servidores INATIVO Civil Poder SEMAE 2.080,00 2.210,00 2.340,00 2.470,00 4.550,00 2.600,00

Contribuição do Servidor Inativo  RPPS -Atualização Monetária 160,00 170,00 180,00 190,00 350,00 200,00

Contribuições de Pensionistas Civil Poder Executivo 15.600,00 16.575,00 17.550,00 18.525,00 34.125,00 19.500,00

Contribuições de Pensionistas Civil Poder Legislativo 8.560,00 9.095,00 9.630,00 10.165,00 18.725,00 10.700,00

Contribuições de Pensionistas Civil Semae 1.360,00 1.445,00 1.530,00 1.615,00 2.975,00 1.700,00

Contrib. 13º SALARIO Pensionistas Civil Poder Executivo 1.360,00 1.445,00 1.530,00 1.615,00 2.975,00 1.700,00

Contrib. 13º SALARIO Pensionistas Civil Poder Legislativo 560,00 595,00 630,00 665,00 1.225,00 700,00

Contrib. 13º SALARIO Pensionistas Civil SEMAE 320,00 340,00 360,00 380,00 700,00 400,00

Contribuição de Pensionistas  RPPS -Atualização Monetária 80,00 85,00 90,00 95,00 175,00 100,00

Contrib. do Servidor Ativo Oriunda de Pagto Sentença Judicial 400,00 425,00 450,00 475,00 875,00 500,00

Contrib do Servidor Oriunda Pagto de Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria 80,00 85,00 90,00 95,00 175,00 100,00

Contrib. do Servidor Inativo Oriunda de Pagto Sentença Judicial 400,00 425,00 450,00 475,00 875,00 500,00

Contrib do Inativo Oriunda Pagto de Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria 80,00 85,00 90,00 95,00 175,00 100,00

Contrib. De Pensionistas Oriunda de Pagto Sentença Judicial 400,00 425,00 450,00 475,00 875,00 500,00

Contrib de Pension. Oriunda Pagto de Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria 80,00 85,00 90,00 95,00 175,00 100,00

Contrib. Patronal para o RPPS - Servid Afast s/ Remun. e Cedidos 6.800,00 7.225,00 7.650,00 8.075,00 14.875,00 8.500,00

Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil  RPPS - Atualização Monetaria 80,00 85,00 90,00 95,00 175,00 100,00

Demais Contribuições Sociais - Principal 1.840,00 1.955,00 2.070,00 2.185,00 4.025,00 2.300,00

Outras Contribuições Sociais - Atualização Monetária 80,00 85,00 90,00 95,00 175,00 100,00

Remuneração dos Invest do RPPS em Renda Fixa 8.000,00 8.500,00 9.000,00 9.500,00 17.500,00 10.000,00

Remuneração dos Invest do RPPS-Renda Variavel 20.000,00 21.250,00 22.500,00 23.750,00 43.750,00 25.000,00

Outras Restituições 9.680,00 10.285,00 10.890,00 11.495,00 21.175,00 12.100,00

Comprev 480.000,00 510.000,00 540.000,00 570.000,00 1.050.000,00 600.000,00

Outras Receitas Diversas 8.400,00 8.925,00 9.450,00 9.975,00 18.375,00 10.500,00

Outras Receitas - Primarias - Atualização Monetaria 80,00 85,00 90,00 95,00 175,00 100,00

Alienação de Bens Imóveis 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 175.000,00 100.000,00

Contribuições Patronais ao Rpps Poder Executivo 6.120.000,00 6.502.500,00 6.885.000,00 7.267.500,00 13.387.500,00 7.650.000,00

Contribuições Patronais ao Rpps Poder Legislativo 165.600,00 175.950,00 186.300,00 196.650,00 362.250,00 207.000,00

Contribuições Patronais ao Rpps Semae 286.080,00 303.960,00 321.840,00 339.720,00 625.800,00 357.600,00

Contribuições Patronais ao Rpps Riopretoprev 24.160,00 25.670,00 27.180,00 28.690,00 52.850,00 30.200,00

Contribuições Patronais  13º Salario Poder Executivo 514.800,00 546.975,00 579.150,00 611.325,00 1.126.125,00 643.500,00

Contribuições Patronais  13º Salario Poder Legislativo 13.040,00 13.855,00 14.670,00 15.485,00 28.525,00 16.300,00

Contribuições Patronais  13º Salario - SEMAE 39.600,00 42.075,00 44.550,00 47.025,00 86.625,00 49.500,00

Contribuições Patronais  13º Salario - RIOPRETOPREV 2.240,00 2.380,00 2.520,00 2.660,00 4.900,00 2.800,00

Contribuições Patronais - Ativo Civil - Atualização Monetária 2.400,00 2.550,00 2.700,00 2.850,00 5.250,00 3.000,00

Contrib Patronal RPPS -Sentenças Judiciais-Principal 40.000,00 42.500,00 45.000,00 47.500,00 87.500,00 50.000,00

Contribuições Patronais - Ativo Civil - Atualização Monetária 80,00 85,00 90,00 95,00 175,00 100,00

Outras Contribuições Previd. Patronal Intra 1.120,00 1.190,00 1.260,00 1.330,00 2.450,00 1.400,00

Alugueis de Imóveis Urbanos – Intra-Orçamentárias 76,92 76,92 76,92 76,92 153,84 76,96

Amortiz.do Deficit Atuarial c/ Recursos Financeiros 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Total 16.431.116,92 17.208.056,92 17.984.996,92 18.761.936,92 31.193.053,84 19.538.876,96

Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto 
Lei 139 de 28 de dezembro de 2001

Programação Financeira - 2021
Art. 8º da LC 101/00

2

Valor Orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

 DESPESAS CORRENTES 186.192.700,00             15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,33            15.516.058,37  186.192.700,00   186.192.700,00   

PESSOAL E ENCARGOS 34.600.000,00                2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,33              2.883.333,37     34.600.000,00     34.600.000,00     

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.592.700,00              12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00            12.632.725,00   151.592.700,00   151.592.700,00   

 DESPESAS DE CAPITAL 73.307.300,00               6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,63    73.307.300,00     73.307.300,00     

INVESTIMENTOS 73.307.300,00                6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,67              6.108.941,63     73.307.300,00     73.307.300,00     

 DESPESAS TOTAL 259.500.000,00             21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00            21.625.000,00  259.500.000,00   259.500.000,00   

 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 11.000.000,00               915.000,00                915.000,00                915.000,00                915.000,00                915.000,00                915.000,00                915.000,00                915.000,00                915.000,00                915.000,00                925.000,00                925.000,00       11.000.000,00     11.000.000,00     

Fixação Inicial ESPECIFICAÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2021

Total 
Cronograma 

Rubricas Especificação da Receita Valor Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre TOTAL

234.845.250,00   

4.820.100,00       

0001 Aluguéis de Imóveis Urbanos 100,00                 15,00                  16,00                  17,00                  17,00                  17,00                  18,00                  100,00                

0025 Remuneração de Depósitos Bancários 4.820.000,00       771.200,00          809.760,00          809.760,00          829.040,00          790.480,00          809.760,00          4.820.000,00       

229.026.730,00   

0003 Serviços de Venda de Editais 500,00                 75,00                  80,00                  82,00                  85,00                  87,00                  91,00                  500,00                

0004 Outros Serviços Administrativos 760.000,00          113.915,00          120.394,00          123.958,00          129.291,00          133.128,00          139.314,00          760.000,00          

0005 Tarifa de Consumo de Água 82.302.330,00     12.341.886,00     12.844.939,00     13.444.783,50     14.031.131,00     14.478.979,50     15.160.611,00     82.302.330,00     

0006 Serviços de Ligação de Água 2.850,00              427,00                452,00                465,00                485,00                499,00                522,00                2.850,00             

0007 Tarifas de Serviços Esgotos 107.036.000,00   16.049.140,00     16.763.071,00     17.478.901,50     18.238.847,00     18.811.529,50     19.694.511,00     107.036.000,00   

0009 Serviços de Religação de Água 1.533.000,00       229.777,00          242.847,00          250.036,00          260.795,00          268.533,00          281.012,00          1.533.000,00       

0010 Outros Serviços 9.360.000,00       1.402.943,00       1.482.744,00       1.526.637,00       1.592.332,00       1.639.573,00       1.715.771,00       9.360.000,00       

0011 Dívida Ativa - Multa e Juros - Serviços Adm e Comerciais 5.433.000,00       814.336,00          860.658,00          886.134,00          924.267,00          951.688,00          995.917,00          5.433.000,00       

0012 Multa e Juros - Serviços Adm e Comerciais 3.320.750,00       497.737,00          526.049,00          541.622,00          564.930,00          581.690,00          608.722,00          3.320.750,00       

0014 Dívida Ativa - Serviços Adm e Comerciais 15.070.500,00     2.258.871,00       2.387.362,00       2.458.033,00       2.563.809,00       2.639.871,00       2.762.554,00       15.070.500,00     

0026 Atualização Monetária - Serviços Adm e Comerciais 23.000,00            3.448,00             3.643,00             3.752,00             3.912,00             4.029,00             4.216,00             23.000,00           

0027 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços Adm e Comerciais 3.270.100,00       490.146,00          518.026,00          533.360,00          556.313,00          572.817,00          599.438,00          3.270.100,00       

0028 Multa e Juros - Outros Serviços 7.500,00              1.126,00             1.188,00             1.223,00             1.276,00             1.313,00             1.374,00             7.500,00             

0029 Atualização Monetária - Outros Serviços 100,00                 15,00                  16,00                  17,00                  17,00                  17,00                  18,00                  100,00                

0030 Dívida Ativa - Outros Serviços 763.500,00          114.439,00          120.949,00          124.529,00          129.888,00          133.741,00          139.954,00          763.500,00          

0031 Dívida Ativa - Multa e Juros - Outros Serviços 136.000,00          20.385,00           21.544,00           22.182,00           23.137,00           23.823,00           24.929,00           136.000,00          

0032 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Outros Serviços 7.600,00              1.139,00             1.204,00             1.240,00             1.293,00             1.332,00             1.392,00             7.600,00             

998.420,00          

0023 Multas Administrativas 43.900,00            6.580,00             6.954,00             7.160,00             7.468,00             7.690,00             8.048,00             43.900,00           

0013 Indenizações e Restituições 553.300,00          82.932,00           87.650,00           90.245,00           94.128,00           96.920,00           101.425,00          553.300,00          

0033 Auto de Infração 121.500,00          18.213,00           19.247,00           19.816,00           20.669,00           21.283,00           22.272,00           121.500,00          

0034 Multa e Juros - Auto de Infração 4.600,00              689,00                729,00                751,00                783,00                806,00                842,00                4.600,00             

0035 Atualização Monetária - Auto de Infração 100,00                 15,00                  16,00                  17,00                  17,00                  17,00                  18,00                  100,00                

0036 Dívida Ativa - Auto de Infração 235.000,00          35.225,00           37.227,00           38.329,00           39.978,00           41.164,00           43.077,00           235.000,00          

0037 Dívida Ativa - Multa e Juros - Auto de Infração 35.500,00            5.321,00             5.624,00             5.790,00             6.040,00             6.219,00             6.506,00             35.500,00           

0038 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Auto de Infração 500,00                 75,00                  80,00                  82,00                  85,00                  87,00                  91,00                  500,00                

0039 Multa e Juros - Multas Administrativas 50,00                   8,00                    8,00                    8,00                    8,00                    9,00                    9,00                    50,00                  

0040 Atualização Monetária - Multas Administrativas 50,00                   8,00                    8,00                    8,00                    8,00                    9,00                    9,00                    50,00                  

0041 Dívida Ativa - Multas Administrativas 2.150,00              322,00                341,00                351,00                366,00                376,00                394,00                2.150,00             

0042 Dívida Ativa - Multa e Juros - Multas Administrativas 1.100,00              165,00                174,00                180,00                188,00                192,00                201,00                1.100,00             

0043 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Multas Administrativas 50,00                   8,00                    8,00                    8,00                    8,00                    9,00                    9,00                    50,00                  

0044 Multa e Juros - Indenizações e Restituições 250,00                 38,00                  39,00                  40,00                  43,00                  44,00                  46,00                  250,00                

0045 Atualização Monetária - Indenizações e Restituições 50,00                   8,00                    8,00                    8,00                    8,00                    9,00                    9,00                    50,00                  

0046 Dívida Ativa - Indenizações e Restituições 220,00                 33,00                  35,00                  36,00                  38,00                  38,00                  40,00                  220,00                

0047 Dívida Ativa - Multa e Juros - Indenizações e Restituições 50,00                   8,00                    8,00                    8,00                    8,00                    9,00                    9,00                    50,00                  

0048 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Indenizações e Restituições 50,00                   8,00                    8,00                    8,00                    8,00                    9,00                    9,00                    50,00                  

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2 0 2 1

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

ART. 13º DA LC 101/2000 (LRF)

Rubricas Especificação da Receita Valor Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre TOTAL

403.300,00          

403.300,00          
0015 Alienação de Outros Bens Móveis 372.300,00          -                      372.300,00          -                      -                      -                      -                      372.300,00          
0024 Alienação de Veiculos 31.000,00            -                      31.000,00           -                      -                      -                      -                      31.000,00           

9.751.450,00       
9.751.450,00       

0016 Tarifa de Consumo de Água-Intra-Orçamentário 4.415.700,00       661.857,00          699.503,00          720.210,00          751.203,00          773.490,00          809.437,00          4.415.700,00       

0017 Tarifa de Consumo de Esgoto-Intra-Orçamentário 5.150.500,00       771.994,00          815.905,00          840.058,00          876.208,00          902.203,00          944.132,00          5.150.500,00       

0018 Outros Serviços - Intra-Orçamentário 67.000,00            10.043,00           10.614,00           10.928,00           11.398,00           11.737,00           12.280,00           67.000,00           

0019 Dívida Ativa - Multa e Juros - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 16.350,00            2.451,00             2.590,00             2.667,00             2.781,00             2.864,00             2.997,00             16.350,00           

0020 Multa e Juros - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 11.100,00            1.663,00             1.759,00             1.811,00             1.889,00             1.944,00             2.034,00             11.100,00           

0021 Dívida Ativa - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 80.100,00            12.006,00           12.689,00           13.064,00           13.627,00           14.031,00           14.683,00           80.100,00           

0049 Atualização Monetária - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 350,00                 54,00                  55,00                  57,00                  59,00                  61,00                  64,00                  350,00                

0050 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 7.500,00              1.126,00             1.188,00             1.223,00             1.276,00             1.313,00             1.374,00             7.500,00             

0051 Multa e Juros - Outros Serviços Intra-Orçam 1.700,00              255,00                269,00                278,00                289,00                298,00                311,00                1.700,00             

0052 Atualização Monetária - Outros Serviços Intra-Orçam 50,00                   8,00                    8,00                    8,00                    8,00                    9,00                    9,00                    50,00                  

0053 Dívida Ativa - Outros Serviços Intra-Orçam 1.000,00              151,00                158,00                163,00                170,00                175,00                183,00                1.000,00             

0054 Dívida Ativa - Multa e Juros - Outros Serviços Intra-Orçam 50,00                   8,00                    8,00                    8,00                    8,00                    9,00                    9,00                    50,00                  

0055 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Outros Serviços Intra-Orçam 50,00                   8,00                    8,00                    8,00                    8,00                    9,00                    9,00                    50,00                  

TOTAL 245.000.000,00   36.722.300,00     38.811.160,00     39.960.060,00     41.679.640,00     42.916.180,00     44.910.660,00     245.000.000,00   

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2 0 2 1
ART. 13º DA LC 101/2000 (LRF)

ficha Especificação jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 orçado

25 Outros Beneficios Assistenciais 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00-                  300,00 3.000,00

1 Venctos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 221.100,00 221.100,00 221.100,00 221.100,00 221.100,00 221.100,00 221.100,00 221.100,00 221.100,00 221.100,00 337.900,00           221.100,00 2.770.000,00

2 Obrigações patronais 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 13.500,00             8.500,00 107.000,00

26 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 12.300,00             7.700,00 97.000,00

16 Obrigações Patronais Intra 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 38.900,00             25.100,00 315.000,00

23 Ressarc de Desp de Pessoal Requisitado 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.200,00               800,00 10.000,00

27 Diarias Pessoal Civil 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.500,00 2.500,00 32.000,00

3 Material de Consumo 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 90.000,00

29 Serviços de Consultoria 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.500,00 8.500,00 100.000,00

7 Outros Serv.de Terceiros Pes. Fisica 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.000,00 14.000,00 170.000,00

4 Locação de Mão de Obra 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.000,00 14.000,00 170.000,00

5 Outros Serviços de Terceiros P. Juridica 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 150.000,00

32 Serviços de Tecnol. da Inform. e Comum,PJ 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 21.000,00 21.000,00 250.000,00

18 Obrigações Tributárias e Contributivas 169.300,00 169.300,00 169.300,00 169.300,00 169.300,00 169.300,00 169.300,00 169.300,00 169.300,00 169.300,00 169.000,00 169.000,00 2.031.000,00

31 Indenizações e Restituições 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.200,00 10.000,00

15 Outros Serv.de Terceiros Pes. Jurid - INTRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

6 Equiptos e Material Permanente 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 9.100,00 8.900,00 107.000,00

20 Aposentadorias e Reformas 12.055.400,00 12.055.400,00 12.055.400,00 12.055.400,00 12.055.400,00 12.055.400,00 12.055.400,00 12.055.400,00 12.055.400,00 12.055.400,00 18.390.600,00      12.055.400,00 151.000.000,00

21 Pensões 1.307.700,00 1.307.700,00 1.307.700,00 1.307.700,00 1.307.700,00 1.307.700,00 1.307.700,00 1.307.700,00 1.307.700,00 1.307.700,00 2.615.300,00        1.307.700,00 17.000.000,00

14 Sentenças Judiciais 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.115.000,00          1.500.000,00

19 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00

17 Pagto de Inativos,Pens,e outros (comprev) 220.800,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 221.200,00 220.800,00 2.650.000,00

30 Passagens e Despesas com Locomoção 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.900,00 2.100,00 25.000,00

10 Reserva de Contingencia 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.300,00 2.063.700,00 24.760.000,00

Total 16.210.500,00 16.210.500,00 16.210.500,00 16.210.500,00 16.210.500,00 16.210.500,00 16.210.500,00 16.210.500,00 16.210.500,00 16.210.500,00 23.993.200,00 17.290.800,00 203.389.000,00

Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto  
Lei 139 de 28 de dezembro de 2001

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2021 - ART 8º DA LC 101/2000



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
14 de janeiro de 2021

Rubricas Especificação da Receita Valor Orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

234.845.250,00         17.558.366,00              17.702.310,00     19.131.623,00     17.731.483,00     20.025.107,00     18.344.470,00     19.784.864,00     20.235.852,00     19.520.713,00     21.687.324,00     20.966.601,00     22.156.537,00     

4.820.100,00             385.607,00                   385.608,00          424.168,00          385.608,00          404.889,00          404.888,00          404.888,00          424.169,00          404.888,00          385.609,00          385.609,00          424.169,00          

0001 Aluguéis de Imóveis Urbanos 100,00                       7,00                              8,00                     8,00                     8,00                     9,00                     8,00                     8,00                     9,00                     8,00                     9,00                     9,00                     9,00                     100,00                    

0025 Remuneração de Depósitos Bancários 4.820.000,00             385.600,00                   385.600,00          424.160,00          385.600,00          404.880,00          404.880,00          404.880,00          424.160,00          404.880,00          385.600,00          385.600,00          424.160,00          4.820.000,00          

229.026.730,00         17.098.236,00              17.241.569,00     18.626.260,00     17.268.906,00     19.535.229,00     17.861.726,00     19.296.007,00     19.725.801,00     19.032.979,00     21.209.671,00     20.492.009,00     21.638.337,00     

0003 Serviços de Venda de Editais 500,00                       37,00                            38,00                   41,00                   39,00                   43,00                   39,00                   42,00                   43,00                   41,00                   46,00                   45,00                   46,00                   500,00                    

0004 Outros Serviços Administrativos 760.000,00                56.725,00                     57.190,00            61.807,00            58.587,00            64.694,00            59.264,00            63.917,00            65.374,00            63.064,00            70.064,00            67.735,00            71.579,00            760.000,00             

0005 Tarifa de Consumo de Água 82.302.330,00           6.144.962,00                6.196.924,00       6.693.563,50       6.151.375,50       7.025.707,50       6.419.076,00       6.938.992,50       7.092.138,50       6.843.647,00       7.635.332,50       7.375.186,00       7.785.425,00       82.302.330,00        

0006 Serviços de Ligação de Água 2.850,00                    213,00                          214,00                 232,00                 220,00                 243,00                 222,00                 240,00                 245,00                 236,00                 263,00                 254,00                 268,00                 2.850,00                 

0007 Tarifas de Serviços Esgotos 107.036.000,00         7.991.023,00                8.058.117,00       8.705.032,50       8.058.038,50       9.131.116,50       8.347.785,00       9.019.142,50       9.219.704,50       8.896.025,00       9.915.504,50       9.579.582,00       10.114.929,00     107.036.000,00      

0009 Serviços de Religação de Água 1.533.000,00             114.420,00                   115.357,00          124.671,00          118.176,00          130.494,00          119.542,00          128.928,00          131.867,00          127.207,00          141.326,00          136.629,00          144.383,00          1.533.000,00          

0010 Outros Serviços 9.360.000,00             698.609,00                   704.334,00          761.203,00          721.541,00          796.753,00          729.884,00          787.194,00          805.138,00          776.684,00          862.889,00          834.213,00          881.558,00          9.360.000,00          

0011 Dívida Ativa - Multa e Juros - Serviços Adm e Comerciais 5.433.000,00             405.506,00                   408.830,00          441.840,00          418.818,00          462.474,00          423.660,00          456.926,00          467.341,00          450.825,00          500.863,00          484.218,00          511.699,00          5.433.000,00          

0012 Multa e Juros - Serviços Adm e Comerciais 3.320.750,00             247.853,00                   249.884,00          270.060,00          255.989,00          282.673,00          258.949,00          279.282,00          285.648,00          275.553,00          306.137,00          295.963,00          312.759,00          3.320.750,00          

0014 Dívida Ativa - Serviços Adm e Comerciais 15.070.500,00           1.124.825,00                1.134.046,00       1.225.611,00       1.161.751,00       1.282.849,00       1.175.184,00       1.267.459,00       1.296.350,00       1.250.537,00       1.389.334,00       1.343.163,00       1.419.391,00       15.070.500,00        

0026 Atualização Monetária - Serviços Adm e Comerciais 23.000,00                  1.717,00                       1.731,00              1.870,00              1.773,00              1.958,00              1.794,00              1.934,00              1.978,00              1.909,00              2.120,00              2.050,00              2.166,00              23.000,00               

0027 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços Adm e Comerciais 3.270.100,00             244.073,00                   246.073,00          265.941,00          252.085,00          278.361,00          254.999,00          275.022,00          281.291,00          271.350,00          301.467,00          291.449,00          307.989,00          3.270.100,00          

0028 Multa e Juros - Outros Serviços 7.500,00                    562,00                          564,00                 610,00                 578,00                 638,00                 585,00                 631,00                 645,00                 622,00                 691,00                 668,00                 706,00                 7.500,00                 

0029 Atualização Monetária - Outros Serviços 100,00                       7,00                              8,00                     8,00                     8,00                     9,00                     8,00                     8,00                     9,00                     8,00                     9,00                     9,00                     9,00                     100,00                    

0030 Dívida Ativa - Outros Serviços 763.500,00                56.986,00                     57.453,00            62.092,00            58.857,00            64.992,00            59.537,00            64.212,00            65.676,00            63.355,00            70.386,00            68.047,00            71.907,00            763.500,00             

0031 Dívida Ativa - Multa e Juros - Outros Serviços 136.000,00                10.151,00                     10.234,00            11.060,00            10.484,00            11.577,00            10.605,00            11.438,00            11.699,00            11.285,00            12.538,00            12.121,00            12.808,00            136.000,00             

0032 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Outros Serviços 7.600,00                    567,00                          572,00                 618,00                 586,00                 647,00                 593,00                 639,00                 654,00                 631,00                 701,00                 677,00                 715,00                 7.600,00                 

998.420,00                74.523,00                     75.133,00            81.195,00            76.969,00            84.989,00            77.856,00            83.969,00            85.882,00            82.846,00            92.044,00            88.983,00            94.031,00            

0023 Multas Administrativas 43.900,00                  3.277,00                       3.303,00              3.570,00              3.384,00              3.737,00              3.423,00              3.692,00              3.776,00              3.643,00              4.047,00              3.913,00              4.135,00              43.900,00               

0013 Indenizações e Restituições 553.300,00                41.297,00                     41.635,00            44.997,00            42.653,00            47.099,00            43.146,00            46.534,00            47.594,00            45.912,00            51.008,00            49.313,00            52.112,00            553.300,00             

0033 Auto de Infração 121.500,00                9.070,00                       9.143,00              9.881,00              9.366,00              10.342,00            9.474,00              10.218,00            10.451,00            10.082,00            11.201,00            10.829,00            11.443,00            121.500,00             

0034 Multa e Juros - Auto de Infração 4.600,00                    343,00                          346,00                 374,00                 355,00                 392,00                 359,00                 387,00                 396,00                 382,00                 424,00                 410,00                 432,00                 4.600,00                 

0035 Atualização Monetária - Auto de Infração 100,00                       7,00                              8,00                     8,00                     8,00                     9,00                     8,00                     8,00                     9,00                     8,00                     9,00                     9,00                     9,00                     100,00                    

0036 Dívida Ativa - Auto de Infração 235.000,00                17.541,00                     17.684,00            19.111,00            18.116,00            20.004,00            18.325,00            19.764,00            20.214,00            19.500,00            21.664,00            20.944,00            22.133,00            235.000,00             

0037 Dívida Ativa - Multa e Juros - Auto de Infração 35.500,00                  2.650,00                       2.671,00              2.887,00              2.737,00              3.022,00              2.768,00              2.986,00              3.054,00              2.946,00              3.273,00              3.164,00              3.342,00              35.500,00               

0038 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Auto de Infração 500,00                       37,00                            38,00                   41,00                   39,00                   43,00                   39,00                   42,00                   43,00                   41,00                   46,00                   45,00                   46,00                   500,00                    

0039 Multa e Juros - Multas Administrativas 50,00                         4,00                              4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     5,00                     4,00                     5,00                     50,00                      

0040 Atualização Monetária - Multas Administrativas 50,00                         4,00                              4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     5,00                     4,00                     5,00                     50,00                      

0041 Dívida Ativa - Multas Administrativas 2.150,00                    160,00                          162,00                 175,00                 166,00                 183,00                 168,00                 181,00                 185,00                 178,00                 198,00                 192,00                 202,00                 2.150,00                 

0042 Dívida Ativa - Multa e Juros - Multas Administrativas 1.100,00                    82,00                            83,00                   89,00                   85,00                   94,00                   86,00                   93,00                   95,00                   91,00                   101,00                 98,00                   103,00                 1.100,00                 

0043 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Multas Administrativas 50,00                         4,00                              4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     5,00                     4,00                     5,00                     50,00                      

0044 Multa e Juros - Indenizações e Restituições 250,00                       19,00                            19,00                   20,00                   19,00                   21,00                   19,00                   21,00                   22,00                   21,00                   23,00                   22,00                   24,00                   250,00                    

0045 Atualização Monetária - Indenizações e Restituições 50,00                         4,00                              4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     5,00                     4,00                     5,00                     50,00                      

0046 Dívida Ativa - Indenizações e Restituições 220,00                       16,00                            17,00                   18,00                   17,00                   19,00                   17,00                   19,00                   19,00                   18,00                   20,00                   20,00                   20,00                   220,00                    

0047 Dívida Ativa - Multa e Juros - Indenizações e Restituições 50,00                         4,00                              4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     5,00                     4,00                     5,00                     50,00                      

0048 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Indenizações e Restituições 50,00                         4,00                              4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     5,00                     4,00                     5,00                     50,00                      

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE SERVIÇOS

  PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2 0 2 1
ART. 8º DA LC 101/2000 (LRF)

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL

Rubricas Especificação da Receita Valor Orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

403.300,00                -                                -                      -                      403.300,00          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

403.300,00                -                                -                      -                      403.300,00          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

0015 Alienação de Outros Bens Móveis 372.300,00                -                                -                      -                      372.300,00          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      372.300,00             

0024 Alienação de Veiculos 31.000,00                  -                                -                      -                      31.000,00            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      31.000,00               

9.751.450,00             727.834,00                   733.790,00          793.037,00          751.717,00          830.073,00          760.410,00          820.116,00          838.808,00          809.167,00          898.976,00          869.099,00          918.423,00          

9.751.450,00             727.834,00                   733.790,00          793.037,00          751.717,00          830.073,00          760.410,00          820.116,00          838.808,00          809.167,00          898.976,00          869.099,00          918.423,00          

0016 Tarifa de Consumo de Água-Intra-Orçamentário 4.415.700,00             329.578,00                   332.279,00          359.107,00          340.396,00          375.878,00          344.332,00          371.369,00          379.834,00          366.411,00          407.079,00          393.551,00          415.886,00          4.415.700,00          

0017 Tarifa de Consumo de Esgoto-Intra-Orçamentário 5.150.500,00             384.422,00                   387.572,00          418.865,00          397.040,00          438.427,00          401.631,00          433.167,00          443.041,00          427.384,00          474.819,00          459.040,00          485.092,00          5.150.500,00          

0018 Outros Serviços - Intra-Orçamentário 67.000,00                  5.001,00                       5.042,00              5.449,00              5.165,00              5.703,00              5.225,00              5.635,00              5.763,00              5.560,00              6.177,00              5.971,00              6.309,00              67.000,00               

0019 Dívida Ativa - Multa e Juros - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 16.350,00                  1.221,00                       1.230,00              1.330,00              1.260,00              1.392,00              1.275,00              1.375,00              1.406,00              1.357,00              1.507,00              1.457,00              1.540,00              16.350,00               

0020 Multa e Juros - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 11.100,00                  828,00                          835,00                 903,00                 856,00                 945,00                 866,00                 934,00                 955,00                 921,00                 1.023,00              989,00                 1.045,00              11.100,00               

0021 Dívida Ativa - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 80.100,00                  5.979,00                       6.027,00              6.514,00              6.175,00              6.818,00              6.246,00              6.737,00              6.890,00              6.647,00              7.384,00              7.139,00              7.544,00              80.100,00               

0049 Atualização Monetária - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 350,00                       28,00                            26,00                   28,00                   27,00                   30,00                   27,00                   29,00                   30,00                   29,00                   32,00                   31,00                   33,00                   350,00                    

0050 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços Adm e Comerciais Intra-Orçam 7.500,00                    562,00                          564,00                 610,00                 578,00                 638,00                 585,00                 631,00                 645,00                 622,00                 691,00                 668,00                 706,00                 7.500,00                 

0051 Multa e Juros - Outros Serviços Intra-Orçam 1.700,00                    127,00                          128,00                 138,00                 131,00                 145,00                 133,00                 143,00                 146,00                 141,00                 157,00                 152,00                 159,00                 1.700,00                 

0052 Atualização Monetária - Outros Serviços Intra-Orçam 50,00                         4,00                              4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     5,00                     4,00                     5,00                     50,00                      

0053 Dívida Ativa - Outros Serviços Intra-Orçam 1.000,00                    76,00                            75,00                   81,00                   77,00                   85,00                   78,00                   84,00                   86,00                   83,00                   92,00                   89,00                   94,00                   1.000,00                 

0054 Dívida Ativa - Multa e Juros - Outros Serviços Intra-Orçam 50,00                         4,00                              4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     5,00                     4,00                     5,00                     50,00                      

0055 Dívida Ativa - Atualização Monetária - Outros Serviços Intra-Orçam 50,00                         4,00                              4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     4,00                     5,00                     4,00                     5,00                     50,00                      
TOTAL 245.000.000,00         18.286.200,00              18.436.100,00     19.924.660,00     18.886.500,00     20.855.180,00     19.104.880,00     20.604.980,00     21.074.660,00     20.329.880,00     22.586.300,00     21.835.700,00     23.074.960,00     245.000.000,00      

  PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2 0 2 1
ART. 8º DA LC 101/2000 (LRF)

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CONTRATO ATA/0282/20 
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade fi scal do licitante em seu 
Título VI, item 1.2, alínea”c”, bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. Fica 
o representante legal da empresa supramencionada NOTIFICADO para apresentar o CER-
TIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, 
estando a contratada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, 
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucio-
nais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
CONTRATO ATA/0215/20
CONTRATO ATA/0435/20 
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade fi scal do licitante em seu 
Título VI, item 1.2, alínea”c”, bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. Fica 
o representante legal da empresa supramencionada NOTIFICADO para apresentar a CERTI-
DÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento desta, de 
forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplica-
ção das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do 
contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ELETROCHAVE HALLAL EIRELI
CONTRATO DPL/0068/20
Considerando previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4. Fica o representante legal 
da empresa supramencionada NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS 
RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, bem 
como, a CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento desta, de 
forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplica-
ção das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do 
contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
EMPENHOS: 20925/20 E 20926/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total dos empenhos su-
pramencionados, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contra-
to, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 2,2% 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 Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 02/21
Contratada: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALATES 
LTDA
Objeto: Aquisição de luvas de látex (tamanhos pequeno e extra pequeno) para enfrentamen-
to da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da disseminação 
do “CORONAVIRUS”. Fundamento: Art. 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 03/21
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Objeto: Aquisição de luvas de látex (tamanho grande) para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da disseminação do “CORONAVI-
RUS”. Fundamento: Art. 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 04/21
Contratada: ANZOL DE OURO ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA
Objeto: Aquisição de caixas térmicas (tamanhos diversos) para o transporte de vacinas que 

serão aplicadas na população para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS. Fundamento: Art. 24, 
IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 23/19 – Contrato: COC/0014/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participação Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 90 dias, o prazo de 
vigência do contrato supramencionado. SMDENT – Jorge Luis de Souza
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 04/20 – Contrato: TOP/0017/20
Contratada: R A C Construções Rio Preto Ltda Me
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 60 dias, o prazo de 
vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 02/21 
Objeto: Aquisição de luvas de látex (tamanhos pequeno e extra pequeno) para enfrentamen-
to da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da disseminação 
do CORONAVIRUS”. 
Contratada: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALATES 
LTDA – CNPJ: 07.788.510/0001-14 – Empenhos nº 601/21 – R$114.912,00 e 602/21 – 
R$175.560,00  – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 03/21 
Objeto: Aquisição de luvas de látex (tamanho grande) para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da disseminação do “CORONAVI-
RUS”. 
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A – CNPJ: 52.202.744/0001-92
– Empenho nº 599/21 – R$107.800,00  – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 441/2020
ATA Nº 0035/21
CONTRATADA: CROMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO 
HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de insumos padronizados REMUME (lancetas e tiras para determi-
nação de glicose) - Valores Unitários – Item 01 - R$0,030; Item 02 – R$0,235- SMS- Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 486/2020
ATA Nº 0036/21
CONTRATADA: GRACIANO & FRESCHI ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de areia, pedra, tijolo e outros - Valores Unitários – Item 01 - 
R$95,70; Item 02 – R$98,00;- Item 03 - R$95,02; Item 07 – R$985,00;- Item 08 - R$398,00- 
SME- Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 483/2020
ATA Nº 0037/21
CONTRATADA: DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valores Unitários – Item 17 - R$29,0000; 
Item 18 – R$570,0000;- Item 20 - R$67,3000; Item 21 – R$27,0000;- Item 22 - R$29,0000; 
Item 23 - R$44,0000; Item 30 – R$39,0000;- Item 31 - R$129,8000; Item 32 – R$40,0000;- 
Item 37 - R$125,0000- SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes- Prazo de vigência: 12 me-
ses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 511/2020
ATA Nº 0038/21
CONTRATADA: DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valores Unitários – Item 01 - R$110,00; 
Item 39 – R$22,00;- Item 40 - R$21,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 511/2020
ATA Nº 0039/21
CONTRATADA: ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valores Unitários – Item 29 - R$76,50; Item 
42 – R$31,50- SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 511/2020
ATA Nº 0040/21
CONTRATADA: J. E. MATERIAIS SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valores Unitários – Item 16 - R$3,40; Item 
21 – R$7,00;- Item 22 - R$4,75; Item 24 – R$4,00;- Item 41 - R$34,00; Item 43 – R$34,00;- 
Item 51 - R$48,00; Item 52 – R$51,48;- Item 53 - R$65,00; Item 56 – R$56,90;- Item 59 - 
R$21,50; Item 60 – R$25,00;- Item 61 - R$73,00; Item 64 – R$46,00- SME – Fabiana Zan-
quetta de Azevedo- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 08/2020
CONTRATO Nº COC/0008/21
COMPROMISSÁRIO: TROPOS PARTICIPAÇÕES LTDA 
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos lotes 09 e 10, quadra 02, localizados 
no Loteamento Parque Tecnologico Vanda Karina Simei Bolçone, de propriedade do Municí-
pio de São José do Rio Preto – SMO – Israel Cestari Júnior - Valor Total R$1.503.980,00.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 08/2020
CONTRATO Nº COC/0009/21
COMPROMISSÁRIO: TROPOS PARTICIPAÇÕES LTDA 
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelo lote 11, quadra 02, localizados no Lo-
teamento Parque Tecnologico Vanda Karina Simei Bolçone, de propriedade do Município de 
São José do Rio Preto – SMO – Israel Cestari Júnior - Valor Total R$751.990,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2020
ATA Nº 0041/21
CONTRATADA: A MOREIRA GONÇALVES ME 
OBJETO: Fornecimento de ferramentas, EPIS e outros - Valores Unitários – Item 06 - 
R$0,09; Item 20 – R$53,50; - Item 25 - R$7,50; Item 50 – R$39,50;- Item 52 - R$16,50; Item 
58 – R$0,14;- Item 73 - R$36,00- SMSG – Ulisses R. Almeida- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2020
ATA Nº 0042/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento de ferramentas, EPIS e outros - Valores Unitários – Item 04 - 
R$18,00; Item 07 – R$89,69; - Item 09 - R$87,73; Item 10 – R$8,89;- Item 11 - R$9,99; 
Item 12 – R$14,99;- Item 13 - R$22,49;- Item 14 - R$54,99; Item 17 – R$179,74; - Item 18 
- R$69,99; Item 23 – R$394,89;- Item 27 - R$6,19; Item 28 – R$6,19;- Item 31 - R$19,77; 
- Item 32 - R$19,15; Item 34 – R$26,49; - Item 35 - R$9,94; Item 39 – R$46,44;- Item 41 - 
R$28,14; Item 49 – R$61,34;- Item 53 - R$125,99;- Item 55 - R$26,79; Item 56 – R$27,02; 
- Item 59 - R$14,99; Item 60 – R$14,29;- Item 63 - R$24,94; Item 64 – R$22,00;- Item 65 
- R$14,50;- Item 66 – R$14,00;- Item 67 - R$14,09; Item 68 – R$14,09;- Item 69 - R$14,09; 
Item 72 – R$45,89;- Item 74 - R$184,94; Item 76 – R$39,29;- Item 78 - R$29,99 - SMSG – 
Ulisses R. Almeida- Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 504/2020 – Processo nº 13.908/2020
Nos termos do Item 5 do Capítulo XI do edital, Revogo o item nº 01 do processo licitatório 
em epigrafe para melhor atendimento as  necessidades da Administração. Aldenis A. Borim – 
Sec. Mun. de Saúde
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AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 027/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: Gomes & Benez Engenharia 
Ltda. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de Saúde 
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 ELE-
TRÔNICO n° 006/2021, PROCESSO 144/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de carimbos. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 27/01/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
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 ELE-
TRÔNICO n° 005/2021, PROCESSO 137/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais odonto-
lógicos. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 27/01/2021, 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 ELE-
TRÔNICO n° 03/2021, PROCESSO 134/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares 
para o DADM. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 27/01/2021, 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
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
514/2020 – PROCESSO Nº 13.960/2020 
Objeto: Registro de preços para confecção de impressos 
diversos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 15/01/2021 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
521/2020 – PROCESSO Nº 14.015/2020 
Objeto: Prestação de serviços de processamento de au-
tos de infração de trânsito - AITs.  Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
15/01/2021 às 11:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
450/2020 – PROCESSO Nº 13.681/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 15/01/2021 às 14:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
462/2020 – PROCESSO Nº 13.730/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de álcool em gel 
e desinfetante hospitalar para a Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 15/01/2021 às 10:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Prego-
eira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
524/2020 – PROCESSO Nº 14.018/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 15/01/2021 às 14300hs para continuidade dos 
trabalhos. 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° 480/2020, PROCESSO 13.818/2020, objetivando 
o registro de preços para locação de trenzinho para passeio 
recreativo na Cidade da Criança. Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 28/01/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 548/2020, 
PROCESSO 14.138/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de órtese e próte-
se e meios auxiliares de locomoção. Secretaria Municipal de 
Saúde.
Declaro procedente as impugnações feitas ao Edital, pelas 
empresas : L F LUZ EIREI e MARCOS OSIRES MARTINS 
ME. Fica retifi cado o Edital no seu CAP. VI, ITEM 1.4 – ALÍ-
NEAS “a; a.1; a.2; a.3 e a.4,  NO CAP. X ITEM 2.2 do Edital 
Licitatório e no  do Anexo I – Termo de Referência ( elabora-
do pela S.M. Saúde ). O edital está disponibilizado na nova 
versão no sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo 
e Anexos” à disposição dos interessados. Fica redesignada 
a data de processamento do pregão da seguinte forma: O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/01/2021, 
às 08h30min e abertura a partir das 08h31min. Adriana 
Tápparo – Pregoeira.

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 34.671 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 (Re-
publicação por Incorreção)
REVOGA, a Portaria n.º 33.674 de 10 de janeiro de 2020,  

do(a) servidor(a) CARLOS EDUARDO BACHI, surtindo os 
efeitos desta a partir de 01 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.820 DE 12 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ALEXANDRE BATISTA DO CARMO, para ocupar 
o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA - 
CA.102.4, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE E URBANISMO, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Comple-
mentares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.821 DE 12 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, CIRO ALEXANDRE TEIXEIRA CRUVINEL, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - 
CA.102.3, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE E URBANISMO, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Comple-
mentares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.822 DE 12 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, a servidora de carreira MARISTELA FRANCO 
ROMAO, para ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR 
ESPECIAL - CA.102.3, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.823 DE 12 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, SAMUEL VILLANOVA VIEIRA, para ocupar o 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 
2021.
PORTARIA N.º 34.825 DE 12 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, DEMECIO RODRIGO DA SILVA, para ocupar 
o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA 
- CA.102.4, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊN-
CIA, RAÇA E ETNIA, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de 
janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.826 DE 12 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, IGOR CARLOS GONCALVES, para ocupar o 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS PARA 
MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.827 DE 12 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, MARCIA SOBRINHO TONELLI MARTINS, para 
ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE GABINETE DO 
SECRETÁRIO - CD.101.2, lotada na SECRETARIA MUNI-
CIPAL DOS DIREITOS PARA MULHERES, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.828 DE 12 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, SHAILA DUDUCH DE GOIS, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotada na 
Divisão de Políticas para Mulheres e Pessoas com Defi ci-
ência da SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS PARA 
MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroa-
gindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.829 DE 12 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos 
desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue:

EDIANE DA SILVA ALVES, para exercer a Função de Chefe 
de Departamento - FG.101.6, no Departamento Administrati-
vo e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal dos 
Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Defi ciência, 
Raça e Etnia, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores.
ANA PAULA MARTINS JOAZEIRO FENERICHI, para exer-
cer a Função de Chefe de Setor, no Setor de Orçamento 
Participativo da Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas 
para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, criada 
pelo artigo 42 da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova 
redação dada pela Lei Complementar nº 281/2009.
PATRICIA DE CASSIA PAIVA, da Função de Chefe de 
Setor, no Setor de Conselhos da Secretaria Municipal dos 
Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, 
Raça e Etnia, criada pelo artigo 42 da Lei Complementar n.º 
230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar 
nº 281/2009.
PORTARIA N.º 34.842 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, LUCIANE BERTON, para ocupar o Cargo em Co-
missão – DIRETOR - CD.101.3, lotada na Diretoria de Apoio 
às Ações Sociais e de Solidariedade do GABINETE DO 
PREFEITO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 
2021
PORTARIA N.º 34.843 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, NELY VIUDES VENDRAMINI, para ocupar o Car-
go em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotada 
na Divisão Administrativa e Protocolo do GABINETE DO 

PREFEITO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 
2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.777
DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Atualiza o valor monetário fi xado no § 2º do artigo 7º da Lei 
Complementar nº 323, de 27 de outubro de 2.010 - ITBI.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais. 

D E C R E T A:
Art. 1º Para fi ns do Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis e de Direitos a eles relativos, conforme disposto 
no § 2º do artigo 7º da Lei Complementar nº 323, de 27 de 
outubro de 2010, fi ca atualizado monetariamente em 4,52% 
(quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos percentu-
ais), segundo índice Ofi cial adotado pelo Município o IPCA 
– Índice de Preços ao Consumidor Amplo, no montante de 
R$ 18.008,11 (Dezoito mil, oito reais e onze centavos) por 
hectare, o valor venal das áreas situadas fora do perímetro 
urbano para o EXERCÍCIO DE 2021. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 
2021, 169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
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.

DECRETO Nº 18.778
DE 13 DE JANEIRO DE 2021

Atualiza o valor da UFM – Unidade Fiscal do Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais. 
D E C R E T A:
Art. 1 º Fica atualizado em 4,52% (quatro inteiros e cinquen-
ta e dois centésimos percentuais), segundo a variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado 
pelo IBGE, o valor da Unidade Fiscal do Município – UFM 
no Município de São José do Rio Preto, referente ao período 
de janeiro a dezembro de 2020, (fonte:https://agenciadenoti-
cias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
-noticias/releases/29870-em-dezembro-ipca-sobe-1-35-e-fe-
cha-2020-em-4-52), conforme dispõe o §3º do artigo 5º da 
Lei Complementar Municipal nº 158, de 30 de dezembro de 
2002, alterado pelo artigo 5º da Lei Complementar Municipal 
nº 615, de 19 de dezembro de 2019.
Parágrafo único - O valor da Unidade Fiscal do Município 
– UFM fi ca fi xado em R$ 62,96 (sessenta e dois reais e 
noventa e seis centavos).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 
2021, 169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
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.

DECRETO Nº 18.779
DE 13 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a atualização dos valores monetários fi xados 
no Parágrafo  único  do artigo 107,  artigo 134 e § 2º do 
artigo 142-A, todos da Lei nº 3.359/83  - Código Tributário 
Municipal – com redação dada pela Lei Complementar nº 
228, de 22 de dezembro de 2.006.
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 O valor monetário fi xado no Parágrafo único do artigo 
107 da Lei nº 3.359, de 09 de novembro de 1983 (Código 
Tributário Municipal), com redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 228, de 22 de dezembro de 2006, fi ca atualizado 
em 4,52% (quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos 
percentuais), segundo índice Ofi cial adotado pelo Município, 
o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, corres-
pondendo a R$ 2.127,43 (dois mil, cento e vinte e sete reais 
e quarenta e três centavos).
Art. 2º Os valores monetários de que trata o artigo 134 da 
Lei nº 3.359, de 09 de novembro de 1983 (Código Tributá-
rio Municipal), com redação dada pela Lei Complementar 
nº 228, de 22 de dezembro de 2006, fi cam atualizados em 
4,52% (quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos per-
centuais), segundo índice Ofi cial adotado pelo Município, o 
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, correspon-
dendo respectivamente a: 
I – alvarás:
a) para construção, reforma, ampliação ou regularização:
1 – com planta até 70,00 m²     
R$ 106,39
2 – de 71,00 a 150,00 m²     
R$ 212,74
3 – de 151,00 a 250,00 m²     
R$ 425,50
4 – de 251,00 a 450,00 m²     
R$ 638,21
5 – de acima de 451,00 m²     
R$ 850,96
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b) para implantação de condomínio residencial unifamiliar ou 
multifamiliar – o número de unidades multiplicado pela faixa 
do enquadramento da área da unidade conforme itens da 
alínea anterior;
c) para desdobro, unifi cação, inversão, fracionamento e des-
membramento – R$ 212,74;
d) para demolição – R$ 106,39; 
e) para implantação de loteamentos residenciais/industriais – 
R$ 0,59 por m² de área do lote;
f) para implantação de loteamento de chácara de recreio – 
R$ 106,39 por unidade;
II – fi scalização de obras – R$ 53,19;
III – aprovação prévia de projetos – R$ 638,21;
IV – expedição de diretrizes – R$ 1.276,46.
 Art. 3º O valor monetário estabelecido no § 2º do Art. 142-A 
da Lei nº 3.359, de 09 de novembro de 1983 (Código Tribu-
tário Municipal), acrescido pela Lei Complementar nº 228, de 
22 de dezembro de 2006, fi ca atualizado em 4,52% (quatro 
inteiros e cinquenta e dois centésimos percentuais), segun-
do índice Ofi cial adotado pelo Município, o IPCA – Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo, correspondendo a R$ 95,77 
(noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 2021, 
169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
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 Impren-
sa Local.

DECRETO Nº 18.781
DE 13 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a atualização dos valores monetários fi xados 
na Lei Complementar nº 98, de 13 de janeiro de 1999.
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 Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 1º da 
Lei Complementar nº 98, de 13 de janeiro de 1999, acres-
cido pela Lei Complementar nº 176, de 29 de dezembro de 
2003, fi cam atualizados todos os valores monetários fi xados 
na referida norma em 4,52% (quatro inteiros e cinquenta e 
dois centésimos percentuais), segundo Índice Ofi cial adota-
do pelo Município, o IPCA – Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 
2021, 169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
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.

DECRETO Nº 18.782
DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Atualiza a Planta Genérica de Valores, aprovada pela Lei 
Complementar nº 523, de 16 de dezembro de 2.016, para a 
respectiva cobrança no exercício fi nanceiro de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais. 

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam atualizados monetariamente, os valores venais 
do m² (metro quadrado) para o cálculo do imposto sobre a 
propriedade urbana sem edifi cação e a propriedade urbana 
edifi cada, para efeitos de lançamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano do exercício de 2021, no patamar de 
4,52% (quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos per-
centuais), segundo Índice Ofi cial adotado pelo Município, 
o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, valores 
estes originalmente fi xados nos Anexos da Lei Comple-
mentar nº 523/16, e corrigidos pelos Decretos Municipais nº 
17.923/17, nº 18.212/19 e nº 18.502/20.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 
2021, 169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
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.

DECRETO Nº 18.788
DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Estabelece nova estrutura organizacional para a Secretaria 
Municipal de Obras 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, VI, XXIII e XXXVIII, da Lei 
Orgânica deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º. A Coordenadoria de Planejamento Físico – Territorial 
e a Coordenadoria de Planos e Projetos Estratégicos, com 
os seus respectivos setores e seções, integrantes da estru-
tura organizacional da Secretaria de Planejamento Estraté-
gico, Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme descrição do 
artigo 5º do Decreto nº 15.969, de 06 de outubro de 2011, 
fi cam transferidas para a estrutura organizacional da Secre-
taria Municipal de Obras.

Parágrafo único. Por força do disposto no caput deste artigo, 
fi cam transferidas da estrutura organizacional da Secretaria 
de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
para a Secretaria Municipal de Obras os seguintes cargos 
em comissão e as funções de confi anças gratifi cadas:
I - 2 (dois) cargos em comissão de Assessor Especial – 
CA.102.3;
II - 2 (dois) cargos em comissão de Chefe de Coordenadoria 
– CD.101.2;
III - 9 (nove) funções de Assistente Técnicos – FG.102.1;
IV - 4 (quatro) funções de Chefi a de Setor;
V - 3 (três) funções de Chefi a de Seção.
Art. 2º. O artigo 5º do Decreto nº 15.967, de 6 de outubro de 
2011, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:

“Art. 5º. Integram a estrutura organizacional da Secretaria 
Municipal de Obras as seguintes unidades:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1.1 GABINETE
1.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA
1.2.1 SETOR ADMINISTRATIVO GERAL
1.2.2 SETOR DE EXPEDIENTE
1.2.3 SETOR DE ATENDIMENTO DE GABINETE
1.3 COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS
1.3.1 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
PÚBLICAS
1.3.2 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
1.3.2.1 SETOR DE APOIO LOGÍSTICO DE MANUTENÇÃO 
DE ELETRICIDADE PÚBLICA
1.3.3 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.4 COORDENADORIA DE OBRAS PRIVADAS
1.4.1 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO TÉCNICO DE 
ENGENHARIA
1.4.1.1 SETOR DE DIRETRIZES
1.4.1.2 SETOR DE PUBLICAÇÃO
1.4.1.3 SETOR DE DIGITAÇÃO DE ALVARÁ
1.4.2 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
PRIVADAS
1.4.2.1 SETOR DE EXPEDIENTE
1.4.2.1.1 SEÇÃO DE DOCUMENTOS E PROTOCOLO
1.4.2.2 SETOR DE CADASTRO PLANIMÉTRICO
1.4.2.2.1 SEÇÃO DE MEDIÇÃO DE HABITE-SE
1.4.2.2.2 SEÇÃO DE MEDIÇÃO DE ALVARÁ
1.4.2.3 SETOR DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO
1.4.2.4 SETOR DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
PRIVADAS
1.4.2.4.1 SEÇÃO DE DIGITAÇÃO

1.5 INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
1.6 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO TER-
RITORIAL
1.6.1 SETOR DE CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMEN-
TO
1.6.1.1 SEÇÃO DE PARCELAMENTO E USO DO SOLO
1.6.2 SETOR DE SERVIÇOS REGISTRAIS
1.6.2.1 SEÇÃO DE CONTROLE DE ÁREAS PÚBLICAS
1.6.2.2 SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
1.6.3 SETOR DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA
1.7 COORDENADORIA DE PLANOS E PROJETOS ESTRA-
TÉGICOS
1.7.1 SETOR DE PESQUISAS DE ESPAÇOS PÚBLICOS” 
(NR)
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
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. 

DECRETO Nº 18.790
DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684 de 19 de 
dezembro de 2020,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 26.300,00 
(vinte e seis mil, trezentos reais), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 157 R$ 26.300,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2034.4490.39.07 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 316 no exercício de 2021, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.581.840,35 
(seis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e 
quarenta reais, trinta e cinco centavos), para reforço de dota-
ção orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 661 R$ 10.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 625 R$ 431.246,95
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.07 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 666 R$ 195.593,40
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.17.512.0004.1006.4490.51.07 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 204 R$ 500.000,00

Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.30.01 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 205  R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 206  R$ 3.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 423  R$ 800.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 429  R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.51.01 – Obras e instalações
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 646  R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-
TES E SEGURANÇA
Ficha 525  R$ 200.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segu-
rança
18.001.26.782.0017.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANS-
PORTES E SEGURANÇA
Ficha 547  R$ 20.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segu-
rança
18.001.26.782.0017.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANS-
PORTES E SEGURANÇA
Ficha 548  R$ 630.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segu-
rança
18.001.26.782.0017.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANS-
PORTES E SEGURANÇA
Ficha 549  R$ 150.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segu-
rança
18.001.26.782.0017.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
XIV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 2  R$ 20.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.001.04.122.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
XV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 4  R$ 5.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.001.04.122.0002.2001.3391.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XVI – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 8  R$ 20.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.002.05.153.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 459 R$ 10.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 213 R$ 626.840,35
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1007.4490.51.07 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360 R$ 4.900.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANS-
PORTES E SEGURANÇA
Ficha 121 R$ 1.000.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segu-
rança
18.001.26.782.0017.2041.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 3  R$ 45.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
54/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 84/2019 – PROC. 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
14 de janeiro de 2021

nº 108/2019. Contratada: OPT JUNTOS TECNOLOGIA E 
COMUNICACAO LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato sem aplicação de reajuste à 
contratação de plataforma de relacionamento via WhatsApp, 
que possua API ofi cial do WhatsApp Enterprise, para aten-
dimento receptivo, em média de 10.000 (dez mil) usuários/
mês por no mínimo 6 (seis) operadores simultâneos e para 
atendimento ativo, em média de 2.000 (dois mil) usuários/
mês, sendo possível o monitoramento de fi las e o gerencia-
mento dos atendimentos realizados. 
Prazo: 12 meses Valor total: R$ 111.600,00 
Data da assinatura: 13.01.2021.
Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 22/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020 – 
PROCESSO 41/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos por um período 
de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 08.01.2021 Valor do acréscimo: R$ 
19.068,82 Valor total: R$ 496.692,81.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 62/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
87/2020
Objeto: Aquisição de tubos em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), de diâmetro nominal (DN) / diâmetro interno (DI) 
Ø800 mm, liso internamente e corrugado externamente, para 
utilização no sistema de esgotamento sanitário de São José 
do Rio Preto/SP e distritos.
Contratada: KANAFLEX COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 186/2020, recebida em 
05.01.2021. Valor: R$ 231.348,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 012 de 13/01/2021 – INTERROMPE:  
O afastamento do servidor estatutário GUILHERME MEN-
DES, Agente de Saneamento, matrícula 553, concedida atra-
vés da Portaria 059 de 08 de maio de 2019.  Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a 
partir de 13 de janeiro de 2021.
S. J. Rio Preto 13.01.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2019
PROCESSO Nº 15.492/2019 – CONTRATO Nº 004/20
EMPRESA SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRE-
TO LTDA. ME
Face ao recebimento da Contranotifi cação Extrajudicial rece-
bida por esta Secretaria Municipal de Administração em 07 
de janeiro do corrente ano, e;
Considerando a cassação da liminar nos autos do Agravo nº 
2189821-9.2020.8.26.0000 e o não recebimento do Recurso 
Especial pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, permane-
cendo a Empresa Concessionária ora notifi cada inadimplen-
te; 

NOTIFICO O REPRESENTANTE LEGAL DA CONCESSIO-
NÁRIA, para:
No prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento 
desta notifi cação para que efetue o pagamento do valor 
fracionado devido a segunda parcela da outorga, qual seja  
312.930,99, (trezentos e doze mil, novecentos e trinta reais 
e noventa e nove centavos) reajustada pela variação do 
IPCA-IBGE, conforme estabelecido na cláusula 3ª/3.1.1 do 
Contrato referenciado, sob pena de rescisão contratual e 
aplicação das penalidades previstas. 
São José do Rio Preto, 13 de janeiro de 2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 01/2021

A Secretária Municipal de Educação Fabiana Zanquetta de 
Azevedo, no uso das atribuições que a legislação lhe confe-
re, considerando a análise feita pelo Supervisor de Ensino, 
expede a presente Portaria de Homologação dos Planos 
Escolares de 2020, das Unidades Escolares Municipais de 
Ensino Fundamental abaixo relacionadas:
• EM Prof. Alberto José Ismael
• EM Profª Guiomar Maia
• EM Prof. Lydia Sanfelice
São José do Rio Preto, 05 de Janeiro de 2021. 
 Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 10/2021

A Secretária Municipal de Educação Fabiana Zanquetta de 
Azevedo, no uso das atribuições que a legislação lhe confe-
re, considerando a análise feita pelo Supervisor de Ensino, 
expede a presente Portaria de Homologação do Planos Es-
colar de 2020, da Unidade Escolares Municipal de Educação 
Infantil abaixo relacionada:
• EEI Maria Luiza de Oliveira e Silva

São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

 

DECRETO Nº 18.780 
DE 13 DE JANEIRO DE 2021. 
Fixa a pauta mínima do Habite-se, para recolhimento no Exercício 
de 2021. 
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 A base de cálculo dos valores do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN a título 
de Habite-se, fixada por meio de pauta, nos termos do artigo 28 da Lei Complementar nº 178/03, através 
do Decreto nº 13.434, de 11 de janeiro de 2007, fica atualizada monetariamente em 4,52% (quatro 
inteiros e cinquenta e dois centésimos percentuais), segundo Índice Oficial adotado pelo Município, o 
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo para o EXERCÍCIO DE 2021, conforme tabela abaixo 
discriminada: 

TIPO DE EDIFICAÇÃO VALOR/m2 

EDIFICAÇÃO ECONÔMICA – até 70,00 m2 – Residencial R$ 62,95   
EDIFICAÇÃO REGULAR – DE 71,00 m2 a 150,00 m2 R$ 94,41  
EDIFICAÇÃO BOA – de 151,00 m2 a 250,00 m2 R$ 125,89  
EDIFICAÇÃO DE LUXO – de 251,00 m2 a 450,00 m2   R$ 157,34  
EDIFICAÇÃO SUPER LUXO – acima de 451,00 m2   R$ 188,82  
EDIFICAÇÃO DE BARRACÃO, DEPÓSITO, GARAGEM, ESCRITÓRIO, CLUBE, 
MURO, MURALHA, DIVISÃO, CALÇAMENTO E ASSEMELHADOS R$ 125,89 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 2021, 169º ano de Fundação e 127º ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 

 

DECRETO Nº 18.783 
DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
Atualiza o valor monetário fixado no Art. 21 da Lei Complementar 
nº 96, de 29 de dezembro de 1998. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.  

D E C R E T A: 
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar nº 96, de 29 
de dezembro de 1998, o valor monetário nele fixado fica atualizado em 4,52% (quatro inteiros e 
cinquenta e dois centésimos percentuais), segundo índice Oficial adotado pelo Município, o IPCA – 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo, conforme discriminado na tabela abaixo:  

DISPOSITIVO LEGAL 
(LC. 96/98) 

VALOR ATUAL 
EXERCÍCIO - 2020 

VALOR ATUALIZADO  
EXERCÍCIO - 2021 

Art. 21, Parágrafo Único R$ 280,23 R$ 292,90   
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 2021, 169º ano de Fundação e 127º ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 
 

 
 

 

DECRETO Nº 18.785 
DE 13 DE JANEIRO DE 2021. 
Regulamenta as disposições do artigo 6º da Lei Complementar nº 
328/2010. 
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 Para efeitos da atualização dos valores especificados nos artigos 2º e 3º da Lei Complementar nº 
328, de 06 de dezembro de 2010, conforme previsão do artigo 6º do mesmo diploma legal será aplicada 
a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, relativa ao período de janeiro a dezembro 
do exercício de 2020, para vigorar a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte. 
Art. 2º Os valores especificados nos artigos 2º e 3º da Lei Complementar nº 328, de 06 de dezembro de 
2010, para o exercício de 2021, ficam atualizados em 4,52%.conforme abaixo: 
 

VALOR ATUAL VALOR ATUALIZADO 
Art. 2º -        R$ 352,61 Art. 2º -       R$ 368,55 
Art. 3º, I -   R$ 528,92 Art. 3º, I –  R$ 552,83 
Art. 3º, II –  R$ 1.057,83 Art. 3º, II – R$ 1.105,64 
Art. 3º, III – R$ 1.057,83 Art. 3º, III –R$ 1.105,64 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de 
janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 2021, 169º ano de Fundação e 127º ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 
 

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 

APARECIDA FLORIANO MEDON 3762230 
B DE LEMOS CONDICIONAMENTO FISICO 3732890 
EMANUEL DA SILVA 45434770811 3737970 
EUROCOLOR RP COMERCIO DE TINTAS 3723370 
FARIA CANGURU CORRETORA DE SEGUROS LTDA 1341080 
FERRARI BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 3764870 
JORNAL GAZETA DE RIO PRETO LTDA 3754810 
KONIGCARDS CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 
ME 3432630 

NISSIPLAS ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 3756050 
PEDRO RENALDO RODRIGUES PEREIRA 3763440 
PONTE PLACE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS EIRELI 3675140 
R E L L ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 3763810 
RENATO FREDIANI DENADAI 3738350 

São José do Rio Preto, 13 de janeiro de 2021.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 
EDITAL 

O Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, nos termos do artigo 9º, Parágrafo único 
da Resolução nº 798, de 02 de setembro de 2020, alterada pela Resolução 804 de 16 de novembro de 2020, 
ambas do CONTRAN comunica que os sistemas metrológicos e não metrológicos de fiscalização instalados nos 
endereços abaixo estarão em pleno funcionamento a partir do dia 18/01/2021.  

 
ITEM LOCAL DE INSTALAÇÃO NUM. SÉRIE 

1 Av. Bady Bassitt, 4870, C/B SIM149 
SIM149A 

2 Av. Juscelino K de Oliveira, 2015 -170m - B/C SIM115 
SIM115A 

3 Av. Sebastião T. da Silva, oposto 1.111-C/B. SIM 151 
4 Av. Sebastião T. da Silva, 1.133-B/C. SIM 138 
5 Av. Dos Estudantes, 2023 B/C SIM139 

SIM139A 
6 Av. Antônio M. de Oliveira, 3561,-B/C SIM156 

 
Amaury Hernandes 

Secretário Municipal de Trânsito 
Transportes e Segurança 

 
12/01/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO Nº 18.784 
DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
Atualiza os valores monetários fixados na Lei Complementar nº 
178, de 29 de dezembro de 2.003. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.  

D E C R E T A: 
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no artigo 95 da Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 
2003, os valores monetários nela fixados ficam atualizados em 4,52% (quatro inteiros e cinquenta e dois 
centésimos percentuais), segundo Índice Oficial adotado pelo Município, o IPCA – Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo, conforme discriminado na tabela abaixo:  
 

DISPOSITIVO LEGAL 
(LC. 178/03) 

VALOR ATUAL 
EXERCÍCIO - 2020 

VALOR ATUALIZADO  
EXERCÍCIO - 2021 

Art. 27-A, caput R$ 2.227,38  R$ 2.328,06  
Art. 27-A, § 2º R$ 11.209,24  R$ 11.715,90  
Art. 27-B, caput R$ 2.227,38  R$ 2.328,06  
Art. 27-B, § 2º R$ 11.209,24  R$ 11.715,90  
Art. 73, II, h R$ 58,61  R$ 61,26  
Art. 73, II, i R$ 19,56  R$ 20,44  
Art. 73, II, j R$ 39,06  R$ 40,83  
Art. 73, II, k R$ 9,77  R$ 10,21  
Art. 73, II, m R$ 4.216,95  R$ 4.407,56  
Art. 73, III, c R$ 111,34  R$ 116,37  
Art. 73, III, d R$ 445,49  R$ 465,63  
Art. 73, IV, a R$ 334,12  R$ 349,22  
Art. 73, IV, b R$ 155,92  R$ 162,97  
Art. 73, IV, c R$ 155,92  R$ 162,97  
Art. 73, V, a R$ 111,34  R$ 116,37  
Art. 73, V, a – limite máximo R$ 3.341,08  R$ 3.492,10  
Art. 73, V, b R$ 3.341,08  R$ 3.492,10  
Art. 73, V, c R$ 3.341,08  R$ 3.492,10  
Art. 73, VI, a R$ 541,06  R$ 565,52  
Art. 73, VI, b R$ 324,63  R$ 339,30  
Art. 73, VI, c R$ 757,48  R$ 791,72  
Art. 73, VII, b R$ 4.454,80  R$ 4.656,16  
Art. 73, § 3º R$ 212,96  R$ 222,59  
Art. 79, § 2º R$ 1.082,11  R$ 1.131,02  
Art. 94 R$ 4,41  R$ 4,61  
 
Art. 2º Os valores do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza fixo anual, dispostos na tabela 
anexa à Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar, atualizados 
monetariamente, nos termos deste decreto, nos montantes abaixo discriminados:                                          

 
TABELA DE SERVIÇOS, DE ALÍQUOTAS E DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA FIXO ANUAL – ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 178, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 
 

 VALORES ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PARA VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALÍQUOTA IMPORTÂNCIAS 
FIXAS POR ANO (R$) 

1  Serviços de informática e congêneres 2 % ________ 

 

 01.01.00 Análise e desenvolvimento de 
sistemas. 2 % 710,29 

 01.01.01 Sociedade de Profissionais - Analista 
de Sistemas. 2 % ________ 

 01.02.00 Programação. 2 % 710,29 

 01.03.00 

Processamento, armazenamento ou 
hospedagem de dados, textos, 
imagens, vídeos, páginas eletrônicas, 
aplicativos e sistemas de informação, 
entre outros formatos, e congêneres. 
 

2 % ________ 

 01.04.00 

Elaboração de programas de 
computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos, independentemente da 
arquitetura construtiva da máquina 
em que o programa será executado, 
incluindo tablets, smartphones e 
congêneres. 

2 % 710,29 

 01.05.00 Licenciamento ou cessão de direito 
de uso de programas de computação. 2 % ________ 

 01.06.00 Assessoria e consultoria em 
informática. 2 % 710,29 

 01.07.00 

Suporte técnico em informática, 
inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de 
computação e bancos de dados. 

2 % ________ 

 01.08.00 
Planejamento, confecção, 
manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas. 

2 % 710,29 

 01.09.00 

Disponibilização, sem cessão 
definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da 
internet, respeitada a imunidade de 
livros, jornais e periódicos (exceto a 
distribuição de conteúdos pelas 
prestadoras de Serviço de Acesso 
Condicionado, de que trata a Lei no 
12.485, de 12 de setembro de 2011, 
sujeita ao ICMS). 

2 % ________ 

2  
Serviços de pesquisas e 
desenvolvimento de qualquer 
natureza. 

 ________ 

 02.01.00 
Serviços de pesquisas e 
desenvolvimento de qualquer 
natureza. 

3 % ________ 

3  
Serviços prestados mediante locação, 
cessão de direito de uso e 
congêneres. 

5 % ________ 

 03.01.00 (Vetado) 0.00 ________ 

 

 03.02.00 Cessão de direito de uso de marcas e 
de sinais de propagandas. 5 % ________ 

 03.03.00 

Exploração de salões de festas, 
centro de convenções, escritórios 
virtuais, stands, quadras esportivas, 
estádios, ginásios, auditórios, casas 
de espetáculos, parques de 
diversões, canchas e congêneres, 
para realização de eventos ou 
negócios de qualquer natureza. 

3 % ________ 

 03.04.00 

Locação, sublocação, arrendamento, 
direito de passagem ou permissão de 
uso, compartilhado ou não, de 
ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos 
e condutos de qualquer natureza. 

5 % ________ 

 03.05.00 
Cessão de andaimes, palcos, 
coberturas e outras estruturas de uso 
temporário. 

3 % ________ 

4  Serviços de saúde, assistência 
médica e congêneres. 3 % ________ 

 04.01.00 Medicina e biomedicina. 3 % 710,29 

 04.01.01 Sociedade de Profissionais - Área 
Médica 3 % ________ 

 04.02.00 

Análises clínicas, patologia, 
eletricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, 
ressonância magnética, radiologia, 
tomografia e congêneres. 

3 % ________ 

 04.03.00 

Hospitais, clínicas, laboratórios, 
sanatórios, manicômios, casas de 
saúde, prontos-socorros, 
ambulatórios e congêneres. 

3 % ________ 

 04.04.00 Instrumentação cirúrgica. 3 % 710,29 
 04.05.00 Acupuntura. 3 % 710,29 

 04.05.01 Sociedade de Profissionais - 
Acupuntura 3 % ________ 

 04.06.00 Enfermagem, inclusive serviços 
auxiliares. 3 % 710,29 

 04.07.00 Serviços farmacêuticos. 3 % 710,29 

 04.08.00 Terapia ocupacional, fisioterapia e 
fonoaudiologia. 3 % 710,29 

 04.08.01 Sociedade de Profissionais - Terapia, 
Fisioterapia e Fonoaudiologia. 3 % ________ 

 04.09.00 
Terapias de qualquer espécie 
destinadas ao tratamento físico, 
orgânico e mental. 

3 % 710,29 

 04.10.00 Nutrição. 3 % 710,29 
 04.11.00 Obstetrícia. 3 % 710,29 

 04.11.01 Sociedade de Profissionais - 
Obstetrícia 3 % ________ 
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 04.12.00 Odontologia. 3 % 710,29 

 04.12.01 Sociedade de Profissionais - 
Odontologia 3 % ________ 

 04.13.00 Ortóptica. 3 % 710,29 

 04.13.01 Sociedade de Profissionais - 
Ortóptica 3 % ________ 

 04.14.00 Próteses sob encomenda. 3 % 710,29 
 04.15.00 Psicanálise. 3 % 710,29 

 04.15.01 Sociedade de Profissionais - 
Psicanálise 3 % ________ 

 04.16.00 Psicologia. 3 % 710,29 

 04.16.01 Sociedade de Profissionais - 
Psicologia 3 % ________ 

 04.17.00 Casas de repouso e de recuperação, 
creches, asilos e congêneres. 3 % ________ 

 04.18.00 Inseminação artificial, fertilização in 
vitro e congêneres. 3 % ________ 

 04.19.00 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, 
óvulos, sêmen e congêneres. 3 % ________ 

 04.20.00 
Coleta de sangue, leite, tecidos, 
sêmen, órgãos e materiais biológicos 
de qualquer espécie. 

3 % ________ 

 04.21.00 Unidade de atendimento, assistência 
ou tratamento móvel e congêneres. 3 % ________ 

 04.22.00 

Planos de medicina de grupo ou 
individual e convênios para prestação 
de assistência médica, hospitalar, 
odontológica e congêneres. 

3 % ________ 

 04.23.00 

Outros planos de saúde que se 
cumpram através de serviços de 
terceiros contratados, credenciados, 
cooperados ou apenas pagos pelo 
operador do plano mediante 
indicação do beneficiário. 

3 % ________ 

5  Serviços de medicina e assistência 
veterinária e congêneres. 3 % ________ 

 05.01.00 Medicina veterinária e zootecnia. 3 % 710,29 

 05.01.01 Sociedade de Profissionais - 
Veterinária e Zootecnia 3 % ________ 

 05.02.00 
Hospitais, clínicas, ambulatórios, 
prontos-socorros e congêneres, na 
área veterinária. 

3 % ________ 

 05.03.00 Laboratórios de análise na área 
veterinária. 3 % ________ 

 05.04.00 Inseminação artificial, fertilização in 
vitro e congêneres. 3 % ________ 

 05.05.00 Bancos de sangue e de órgãos e 
congêneres. 3 % ________ 

 

 05.06.00 
Coleta de sangue, leite, tecidos, 
sêmen, órgãos e materiais biológicos 
de qualquer espécie. 

3 % ________ 

 05.07.00 Unidade de atendimento, assistência 
ou tratamento móvel e congêneres. 3 % ________ 

 05.08.00 
Guarda, tratamento, amestramento, 
embelezamento, alojamento e 
congêneres. 

3 % 285,02 

 05.09.00 Planos de atendimento e assistência 
médica-veterinária. 3 % ________ 

6  
Serviços de cuidados pessoais, 
estética, atividades físicas e 
congêneres. 

3 % ________ 

 06.01.00 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, 
pedicuros e congêneres. 3 % 118,76 

 06.02.00 Esteticistas, tratamento de pele, 
depilação e congêneres. 3 % 118,76 

 06.03.00 Banhos, duchas, saunas, massagens 
e congêneres. 3 % 118,76 

 06.04.00 
Ginástica, dança, esportes, natação, 
artes marciais e demais atividades 
físicas. 

3 % 118,76 

 06.05.00 Centros de emagrecimento, SPA e 
congêneres. 3 % ________ 

 06.06.00 Aplicação de tatuagens, piercings e 
congêneres. 3 % 118,76 

7  

Serviços relativos a engenharia, 
arquitetura, geologia, urbanismo, 
construção civil, manutenção, 
limpeza, meio ambiente, saneamento 
e congêneres. 

5 % ________ 

 07.01.00 
Engenharia, agronomia, agrimensura, 
arquitetura, geologia, urbanismo, 
paisagismo e congêneres. 

5 % 710,29 

 07.01.01 Sociedade de Profissionais - 
Engenharia 5 % ________ 

 07.01.02 Sociedade de Profissionais - 
Arquitetura 5 % ________ 

 07.01.03 Sociedade de Profissionais - 
Agronomia, Agrimensura 5 % ________ 

 07.01.04 Sociedade de Profissionais - Geologia 5 % ________ 

 07.01.05 Sociedade de Profissionais - 
Urbanismo 5 % ________ 

 07.01.06 Sociedade de Profissionais - 
Paisagismo 5 % ________ 

 

 07.02.00 

Execução, por administração, 
empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil, hidráulica 
ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, 
perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, 
pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, 
peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços 
fora do local da prestação dos 
serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

5 % 118,76 

 07.03.00 

Elaboração de planos diretores, 
estudos de viabilidade, estudos 
organizacionais e outros, 
relacionados com obras e serviços de 
engenharia; elaboração de 
anteprojetos, projetos básicos e 
projetos executivos para trabalhos de 
engenharia. 

5 % ________ 

 07.04.00 Demolição. 5 % ________ 

 07.05.00 

Reparação, conservação e reforma 
de edifícios, estradas, pontes, portos 
e congêneres (exceto o fornecimento 
de mercadorias produzidas pelo 
prestador dos serviços, fora do local 
da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS). 

5 % ________ 

 07.06.00 

Colocação e instalação de tapetes, 
carpetes, assoalhos, cortinas, 
revestimentos de parede, vidros, 
divisórias, placas de gesso e 
congêneres, com material fornecido 
pelo tomador do serviço. 

5 % 118,76 

 07.07.00 Recuperação, raspagem, polimento e 
lustração de pisos e congêneres. 5 % 118,76 

 07.08.00 Calafetação. 5 % 118,76 

 07.09.00 

Varrição, coleta, remoção, 
incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, 
rejeitos e outros resíduos quaisquer. 

5 % 118,76 

 07.10.00 

Limpeza, manutenção e conservação 
de vias e logradouros públicos, 
imóveis, chaminés, piscinas, parques, 
jardins e congêneres. 

5 % 118,76 

 07.11.00 Decoração e jardinagem, inclusive 
corte e poda de árvores. 5 % 118,76 

 

 07.12.00 
Controle e tratamento de efluentes de 
qualquer natureza e de agentes 
físicos, químicos e biológicos. 

5 % ________ 

 07.13.00 

Dedetização, desinfecção, 
desinsetização, imunização, 
higienização, desratização, 
pulverização e congêneres. 

5 % ________ 

 07.14.00 (Vetado) 0.00 ________ 
 07.15.00 (Vetado) 0.00 ________ 

 07.16.00 

Florestamento, reflorestamento, 
semeadura, adubação, reparação de 
solo, plantio, silagem, colheita, corte e 
descascamento de árvores, 
silvicultura, exploração florestal e dos 
serviços congêneres indissociáveis 
da formação, manutenção e colheita 
de florestas, para quaisquer fins e por 
quaisquer meios. 

5 % ________ 

 07.17.00 Escoramento, contenção de encostas 
e serviços congêneres. 5 % ________ 

 07.18.00 
Limpeza e dragagem de rios, portos, 
canais, baías, lagos, lagoas, 
represas, açudes e congêneres. 

5 % ________ 

 07.19.00 
Acompanhamento e fiscalização da 
execução de obras de engenharia, 
arquitetura e urbanismo. 

5 % 710,29 

 07.20.00 

Aerofotogrametria (inclusive 
interpretação), cartografia, 
mapeamento, levantamentos 
topográficos, batimétricos, 
geográficos, geodésicos, geológicos, 
geofísicos e congêneres. 

5 % 710,29 

 07.21.00 

Pesquisa, perfuração, cimentação, 
mergulho, perfilagem, concretação, 
testemunhagem, pescaria, 
estimulação e outros serviços 
relacionados com a exploração e 
exploração de petróleo, gás natural e 
de outros recursos minerais. 

5 % ________ 

 07.22.00 Nucleação e bombardeamento de 
nuvens e congêneres. 5 % ________ 

8  

Serviços de educação, ensino, 
orientação pedagógica e educacional, 
instrução, treinamento e avaliação 
pessoal de qualquer grau ou 
natureza. 

 ________ 

 08.01.00 Ensino regular pré-escolar, 
fundamental, médio e superior. 3 % 710,29 

 08.01.01 Sociedade de Profissionais - 
Professor 3 % ________ 

 

 08.02.00 

Instrução, treinamento, orientação 
pedagógica e educacional, avaliação 
de conhecimentos de qualquer 
natureza. 

3 % 710,29 

9  Serviços relativos a hospedagem, 
turismo, viagens e congêneres. 3 % ________ 

 09.01.00 

Hospedagem de qualquer natureza 
em hotéis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis 
residência, residence-service, suíte 
service, hotelaria marítima, motéis, 
pensões e congêneres; ocupação por 
temporada com fornecimento de 
serviço (o valor da alimentação e 
gorjeta, quando incluído no preço da 
diária, fica sujeito ao Imposto Sobre 
Serviços). 

3 % ________ 

 09.02.00 

Agenciamento, organização, 
promoção, intermediação e execução 
de programas de turismo, passeios, 
viagens, excursões, hospedagens e 
congêneres. 

3 % ________ 

 09.03.00 Guias de turismo. 3 % 592,66 

10  Serviços de intermediação e 
congêneres. 3 % ________ 

 10.01.00 

Agenciamento, corretagem ou 
intermediação de câmbio, de cartões 
de crédito, de planos de saúde e de 
planos de previdência privada. 

5 % 592,66 

 10.01.01 Agenciamento, corretagem ou 
intermediação de seguros. 3 % ________ 

 10.02.00 

Agenciamento, corretagem ou 
intermediação de títulos em geral, 
valores mobiliários e contratos 
quaisquer. 

5 % 592,66 

 10.03.00 

Agenciamento, corretagem ou 
intermediação de direitos de 
propriedade industrial, artística ou 
literária. 

3 % 592,66 

 10.04.00 

Agenciamento, corretagem ou 
intermediação de contratos de 
arrendamento mercantil (leasing), de 
franquia (franchising) e de 
faturização (factoring). 

5 % 592,66 

 10.05.00 

Agenciamento, corretagem ou 
intermediação de bens móveis ou 
imóveis, não abrangidos em outros 
itens ou subitens, inclusive aqueles 
realizados no âmbito de Bolsas de 
Mercadorias e Futuros, por quaisquer 
meios. 

3 % 592,66 

 10.06.00 Agenciamento marítimo. 3 % 592,66 
 10.07.00 Agenciamento de notícias. 3 % 592,66 

 

 10.08.00 

Agenciamento de publicidade e 
propaganda, inclusive o 
agenciamento de veiculação por 
quaisquer meios. 

3 % 592,66 

 10.09.00 Representação de qualquer natureza, 
inclusive comercial. 3 % 592,66 

 10.10.00 Distribuição de bens de terceiros. 3 % ________ 

11  
Serviços de guarda, estacionamento, 
armazenamento, vigilância e 
congêneres. 

3 % ________ 

 11.01.00 
Guarda e estacionamento de veículos 
terrestres automotores, de aeronaves 
e de embarcações. 

3 % ________ 

 11.02.00 

Vigilância, segurança ou 
monitoramento de bens, pessoas e 
semoventes. 

 
 

3 % 177,57 

 11.03.00 Escolta, inclusive de veículos e 
cargas. 3 % ________ 

 11.04.00 
Armazenamento, depósito, carga, 
descarga, arrumação e guarda de 
bens de qualquer espécie. 

3 % ________ 

12  Serviços de diversões, lazer, 
entretenimento e congêneres. 5 % ________ 

 12.01.00 Espetáculos teatrais. 5 % 177,57 
 12.02.00 Exibições cinematográficas. 5 % ________ 
 12.03.00 Espetáculos circenses. 5 % 177,57 
 12.04.00 Programas de auditório. 5 % ________ 

 12.05.00 Parques de diversões, centros de 
lazer e congêneres. 5 % ________ 

 12.06.00 Boates, taxi-dancing e congêneres. 5 % ________ 

 12.07.00 
Shows, ballet, danças, desfiles, 
bailes, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres. 

5 % ________ 

 12.08.00 Feiras, exposições, congressos e 
congêneres. 5 % ________ 

 12.09.00 Bilhares, boliches e diversões 
eletrônicas ou não. 5 % ________ 

 12.10.00 Corridas e competições de animais. 5 % ________ 

 12.11.00 
Competições esportivas ou de 
destreza física ou intelectual, com ou 
sem a participação do espectador. 

5 % ________ 

 12.12.00 Execução de música. 5 % 237,51 

 12.13.00 

Produção, mediante ou sem 
encomenda prévia, de eventos, 
espetáculos, entrevistas, shows, 
ballet, danças, desfiles, bailes, 

5 % ________ 

 

teatros, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres. 

 12.14.00 
Fornecimento de música para 
ambientes fechados ou não, mediante 
transmissão por qualquer processo. 

5 % 237,51 

 12.15.00 
Desfiles de blocos carnavalescos ou 
folclóricos, trios elétricos e 
congêneres 

5 % ________ 

 12.16.00 

Exibição de filmes, entrevistas, 
musicais, espetáculos, shows, 
concertos, desfiles, óperas, 
competições esportivas, de destreza 
intelectual ou congêneres. 

5 % ________ 

 12.17.00 
Recreação e animação, inclusive em 
festas e eventos de qualquer 
natureza. 

5 % 237,51 

13  
Serviços relativos a fonografia, 
fotografia, cinematografia e 
reprografia. 

 ________ 

 13.01.00 (Vetado) 0.00 ________ 

 13.02.00 
Fonografia ou gravação de sons, 
inclusive trucagem, dublagem, 
mixagem e congêneres. 

3 % ________ 

 13.03.00 
Fotografia e cinematografia, inclusive 
revelação, ampliação, cópia, 
reprodução, trucagem e congêneres. 

3 % 296,32 

 13.04.00 Reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 3 % ________ 

 13.05.00 

Composição gráfica, inclusive 
confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, 
litografia e fotolitografia, exceto se 
destinados a posterior operação de 
comercialização ou industrialização, 
ainda que incorporados, de qualquer 
forma, a outra mercadoria que deva 
ser objeto de posterior circulação, tais 
como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, 
cartuchos, embalagens e manuais 
técnicos e de instrução, quando 
ficarão sujeitos ao ICMS. 

3 % ________ 

14  Serviços relativos a bens de terceiros. 3 % ________ 

 14.01.00 

Lubrificação, limpeza, lustração, 
revisão, carga e recarga, conserto, 
restauração, blindagem, manutenção 
e conservação de máquinas, 
veículos, aparelhos, equipamentos, 
motores, elevadores ou de qualquer 

3 % 296,32 

 

objeto (exceto peças e partes 
empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS). 

 14.02.00 Assistência técnica. 3 % ________ 

 14.03.00 
Recondicionamento de motores 
(exceto peças e partes empregadas, 
que ficam sujeitas ao ICMS). 

3 % ________ 

 14.04.00 Recauchutagem ou regeneração de 
pneus. 3 % ________ 

 14.05.00 

Restauração, recondicionamento, 
acondicionamento, pintura,  
beneficiamento, lavagem,  secagem, 
tingimento, galvanoplastia, 
anodização, corte, recorte, 
plastificação, costura, acabamento, 
polimento e congêneres de objetos 
quaisquer. 

 

3 % 118,76 

 14.06.00 

Instalação e montagem de aparelhos, 
máquinas e equipamentos, inclusive 
montagem industrial, prestados ao 
usuário final, exclusivamente com 
material por ele fornecido. 

3 % ________ 

 14.07.00 Colocação de molduras e 
congêneres. 3 % ________ 

 14.08.00 Encadernação, gravação e douração 
de livros, revistas e congêneres. 3 % 118,76 

 14.09.00 
Alfaiataria e costura, quando o 
material for fornecido pelo usuário 
final, exceto aviamento. 

3 % 118,76 

 14.10.00 Tinturaria e lavanderia. 3 % 118,76 

 14.11.00 Tapeçaria e reforma de estofamentos 
em geral. 3 % 118,76 

 14.12.00 Funilaria e lanternagem. 3 % 118,76 
 14.13.00 Carpintaria e serralheria. 3 % 118,76 

 14.14.00 Guincho intramunicipal, guindaste e 
içamento. 3 % 118,76 

15  

Serviços relacionados ao setor 
bancário ou financeiro, inclusive 
aqueles prestados por instituições 
financeiras autorizadas a funcionar 
pela União ou por quem de direito. 

5 % ________ 

 15.01.00 

Administração de fundos quaisquer, 
de cartão de crédito ou débito e 
congêneres, de carteira de clientes, 
de cheques pré-datados e 
congêneres. 

5 % ________ 

 

 15.01.01 Administração de consórcio 5% ________ 

 15.02.00 

Abertura de contas em geral, 
inclusive conta-corrente, conta de 
investimentos e aplicação e 
caderneta de poupança, no País e no 
exterior, bem como a manutenção 
das referidas contas ativas e inativas. 

5 % ________ 

 15.03.00 

Locação e manutenção de cofres 
particulares, de terminais eletrônicos, 
de terminais de atendimento e de 
bens e equipamentos em geral. 

5 % ________ 

 15.04.00 

Fornecimento ou emissão de 
atestados em geral, inclusive 
atestado de idoneidade, atestado de 
capacidade financeira e congêneres. 

5 % ________ 

 15.05.00 

Cadastro, elaboração de ficha 
cadastral, renovação cadastral e 
congêneres, inclusão ou exclusão no 
Cadastro de Emitentes de Cheques 
sem Fundos CCF ou em quaisquer 
outros bancos cadastrais. 

5 % ________ 

 15.06.00 

Emissão, reemissão e fornecimento 
de avisos, comprovantes e 
documentos em geral; abono de 
firmas; coleta e entrega de 
documentos, bens e valores; 
comunicação com outra agência ou 
com a administração central; 
licenciamento eletrônico de veículos; 
transferência de veículos; 
agenciamento fiduciário ou 
depositário; devolução de bens em 
custódia. 

5 % ________ 

 15.07.00 

Acesso, movimentação, atendimento 
e consulta a contas em geral, por 
qualquer meio ou processo, inclusive 
por telefone, fac-símile, internet e 
telex, acesso a terminais de 
atendimento, inclusive vinte e quatro 
horas; acesso a outro banco e a rede 
compartilhada; fornecimento de saldo, 
extrato e demais informações 
relativas a contas em geral, por 
qualquer meio ou processo. 

5 % ________ 

 15.08.00 

Emissão, reemissão, alteração, 
cessão, substituição, cancelamento e 
registro de contrato de crédito; 
estudo, análise e avaliação de 
operações de crédito; emissão, 
concessão, alteração ou contratação 
de aval, fiança, anuência e 

5 % ________ 
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congêneres; serviços relativos a 
abertura de crédito, para quaisquer 
fins. 

 15.09.00 

Arrendamento mercantil (leasing) de 
quaisquer bens, inclusive cessão de 
direitos e obrigações, substituição de 
garantia, alteração, cancelamento e 
registro de contrato, e demais 
serviços relacionados ao 
arrendamento mercantil (leasing). 

5 % ________ 

 15.10.00 

Serviços relacionados a cobranças, 
recebimentos ou pagamentos em 
geral, de títulos quaisquer, de contas 
ou carnês, de câmbio, de tributos e 
por conta de terceiros, inclusive os 
efetuados por meio eletrônico, 
automático ou por máquinas de 
atendimento; fornecimento de posição 
de cobrança, recebimento ou 
pagamento; emissão de carnês, 
fichas de compensação, impressos e 
documentos em geral. 

5 % ________ 

 15.11.00 

Devolução de títulos, protesto de 
títulos, sustação de protesto, 
manutenção de títulos, 
reapresentação de títulos, e demais 
serviços a eles relacionados. 

5 % ________ 

 15.12.00 Custódia em geral, inclusive de títulos 
e valores mobiliários. 5 % ________ 

 15.13.00 

Serviços relacionados a operações de 
câmbio em geral, edição, alteração, 
prorrogação, cancelamento e baixa 
de contrato de câmbio; emissão de 
registro de exportação ou de crédito; 
cobrança ou depósito no exterior; 
emissão, fornecimento e 
cancelamento de cheques de viagem; 
fornecimento, transferência, 
cancelamento e demais serviços 
relativos a carta de crédito de 
importação, exportação e garantias 
recebidas; envio e recebimento de 
mensagens em geral relacionadas a 
operações de câmbio. 

5 % ________ 
 

 15.14.00 

Fornecimento, emissão, reemissão, 
renovação e manutenção de cartão 
magnético, cartão de crédito, cartão 
de débito, cartão salário e 
congêneres. 

5 % ________ 

 15.15.00 

Compensação de cheques e títulos 
quaisquer; serviços relacionados a 
depósito, inclusive depósito 
identificado, a saque de contas 
quaisquer, por qualquer meio ou 
processo, inclusive em terminais 
eletrônicos e de atendimento. 

5 % ________ 

 15.16.00 

Emissão, reemissão, liquidação, 
alteração, cancelamento e baixa de 
ordens de pagamento, ordens de 
crédito e similares, por qualquer meio 
ou processo; serviços relacionados à 
transferência de valores, dados, 
fundos, pagamentos e similares, 
inclusive entre contas em geral. 

5 % ________ 

 15.17.00 

Emissão, fornecimento, devolução, 
sustação, cancelamento e oposição 
de cheques quaisquer, avulso ou por 
talão. 

5 % ________ 

 15.18.00 

Serviços relacionados a crédito 
imobiliário, avaliação e vistoria de 
imóvel ou obra, análise técnica e 
jurídica, emissão, reemissão, 
alteração, transferência e 
renegociação de contrato, emissão e 
reemissão do termo de quitação e 
demais serviços relacionados a 
crédito imobiliário. 

5 % ________ 

16  
Serviços de transporte de natureza 
municipal.  ________ 

 16.01.00 

Serviços de transporte coletivo 
municipal rodoviário, metroviário, 
ferroviário e aquaviário de 
passageiros. 

3 % 177,57 

 16.02.00 Outros serviços de transporte de 
natureza municipal. 3 % 177,57 

17  

Serviços de apoio técnico, 
administrativo, jurídico, contábil, 
comercial e congêneres. 

3 % ________ 

 

 17.01.00 

Assessoria ou consultoria de qualquer 
natureza, não contida em outros itens 
desta lista; análise, exame, pesquisa, 
coleta, compilação e fornecimento de 
dados e informações de qualquer 
natureza, inclusive cadastro e 
similares. 

2 % ________ 

 17.02.00 

Datilografia, digitação, estenografia, 
expediente, secretaria em geral, 
resposta audível, redação, edição, 
interpretação, revisão, tradução, 
apoio e infra-estrutura administrativa 
e congêneres. 

2 % 118,76 

 17.03.00 
Planejamento, coordenação, 
programação ou organização técnica, 
financeira ou administrativa. 

3 % ________ 

 17.04.00 Recrutamento, agenciamento, 
seleção e colocação de mão-de-obra. 3 % ________ 

 17.05.00 

Fornecimento de mão-de-obra, 
mesmo em caráter temporário, 
inclusive de empregados ou 
trabalhadores, avulsos ou 
temporários, contratados pelo 
prestador de serviço. 

3 % ________ 

 17.06.00 

Propaganda e publicidade, inclusive 
promoção de vendas, planejamento 
de campanhas ou sistemas de 
publicidade, elaboração de desenhos, 
textos e demais materiais 
publicitários. 

3 % ________ 

 17.07.00 (Vetado) 0.00 ________ 

 17.08.00 Franquia (franchising). 3 % ________ 

 17.09.00 Perícias, laudos, exames técnicos e 
análises técnicas. 3 % 710,29 

 17.10.00 
Planejamento, organização e 
administração de feiras, exposições, 
congressos e congêneres. 

3 % ________ 

 17.11.00 

Organização de festas e recepções; 
bufê (exceto o fornecimento de 
alimentação e bebidas, que fica 
sujeito ao ICMS). 

3 % 118,76 

 17.12.00 

Administração em geral, inclusive de 
bens e negócios de terceiros, exceto 
a atividade de Administração de 
Benefícios de Planos de Saúde. 

5 % 710,29 

 17.12.01 Serviços de Administração de 
Benefícios de Planos de Saúde. 5% ________ 

 

 17.13.00 Leilão e congêneres. 3 % 592,66 

 17.14.00 Advocacia. 3 % 710,29 

 17.14.01 Sociedade de Profissionais - 
Advocacia 3 % ________ 

 17.15.00 Arbitragem de qualquer espécie, 
inclusive jurídica. 3 % 710,29 

 17.15.01 Sociedade de Profissionais - 
Arbitragem 3 % ________ 

 17.16.00 Auditoria. 3 % 710,29 

 17.16.01 Sociedade de Profissionais - Auditoria 3 % ________ 

 17.17.00 Análise de Organização e Métodos. 3 % 710,29 

 17.18.00 Atuária e cálculos técnicos de 
qualquer natureza. 3 % 710,29 

 17.19.00 Contabilidade, inclusive serviços 
técnicos e auxiliares. 3 % 710,29 

 17.19.01 Sociedade de Profissionais - 
Contadores, Técnicos Contábeis 3 % ________ 

 17.20.00 Consultoria e assessoria econômica 
ou financeira. 3 % 710,29 

 17.20.01 Sociedade de Profissionais - 
Consultoria e Assessoria 3 % ________ 

 17.20.02 Sociedade de Profissionais - 
Economistas 3 % ________ 

 17.21.00 Estatística. 3 % 710,29 

 17.21.01 Sociedade de Profissionais - 
Estatística 3 % ________ 

 17.22.00 Cobrança em geral. 3 % 118,76 

 17.23.00 

Assessoria, análise, avaliação, 
atendimento, consulta, cadastro, 
seleção, gerenciamento de 
informações, administração de contas 
a receber ou a pagar e em geral, 
relacionados a operações de 
faturização (factoring). 

3 % ________ 

 17.24.00 
Apresentação de palestras, 
conferências, seminários e 
congêneres. 

3 % ________ 

 17.25.00 

Inserção de textos, desenhos e outros 
materiais de propaganda e 
publicidade, em qualquer meio 
(exceto em livros, jornais, periódicos 
e nas modalidades de serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e 
imagens de recepção livre e gratuita). 

3 % 118,76 

 

18  

Serviços de regulação de sinistros 
vinculados a contratos de seguros; 
inspeção e avaliação de riscos para 
cobertura de contratos de seguros; 
prevenção e gerência de riscos 
seguráveis e congêneres. 

 ________ 

 18.01.00 

Serviços de regulação de sinistros 
vinculados a contratos de seguros; 
inspeção e avaliação de riscos para 
cobertura de contratos de seguros; 
prevenção e gerência de riscos 
seguráveis e congêneres. 

3 % ________ 

19  

Serviços de distribuição e venda de 
bilhetes e demais produtos de loteria, 
bingos, cartões, pules ou cupons de 
apostas, sorteios, prêmios, inclusive 
os decorrentes de títulos de 
capitalização e congêneres. 

 ________ 

 19.01.00 

Serviços de distribuição e venda de 
bilhetes e demais produtos de loteria, 
bingos, cartões, pules ou cupons de 
apostas, sorteios, prêmios, inclusive 
os decorrentes de títulos de 
capitalização e congêneres. 

5 % 118,76 

20  

Serviços portuários, aeroportuários, 
ferroportuários, de terminais 
rodoviários, ferroviários e 
metroviários. 

 ________ 

 20.01.00 

Serviços portuários, ferroportuários, 
utilização de porto, movimentação de 
passageiros, reboque de 
embarcações, rebocador escoteiro, 
atracação, desatracação, serviços de 
praticagem, capatazia, armazenagem 
de qualquer natureza, serviços 
acessórios, movimentação de 
mercadorias, serviços de apoio 
marítimo, de movimentação ao largo, 
serviços de armadores, estiva, 
conferência, logística e congêneres. 

3 % 118,76 

 20.02.00 

Serviços aeroportuários, utilização de 
aeroporto, movimentação de 
passageiros, armazenagem de 
qualquer natureza, capatazia, 
movimentação de aeronaves, 
serviços de apoio aeroportuários, 
serviços acessórios, movimentação 
de mercadorias, logística e 
congêneres. 

3 % ________ 

 20.03.00 

Serviços de terminais rodoviários, 
ferroviários, metroviários, 
movimentação de passageiros, 
mercadorias, inclusive suas 
operações, logística e congêneres. 

3 % ________ 

 

21  
Serviços de registros públicos, 
cartorários e notariais.  ________ 

 21.01.00 Serviços de registros públicos, 
cartorários e notariais. 5 % ________ 

22  Serviços de exploração de rodovia. 5 % ________ 

 22.01.00 

Serviços de exploração de rodovia 
mediante cobrança de preço ou 
pedágio dos usuários, envolvendo 
execução de serviços de 
conservação, manutenção, 
melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trânsito, 
operação, monitoração, assistência 
aos usuários e outros serviços 
definidos em contratos, atos de 
concessão ou de permissão ou em 
normas oficiais. 

5 % ________ 

23  

Serviços de programação e 
comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres.  ________ 

 23.01.00 
Serviços de programação e 
comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres. 

3 % 710,29 

24  

Serviços de chaveiros, confecção de 
carimbos, placas, sinalização visual, 
banners, adesivos e congêneres.  ________ 

 24.01.00 
Serviços de chaveiros, confecção de 
carimbos, placas, sinalização visual, 
banners, adesivos e congêneres. 

3 % 296,32 

25  Serviços funerários. 5% ________ 

 25.01.00 

Funerais, inclusive fornecimento de 
caixão, urna ou esquifes; aluguel de 
capela; transporte do corpo 
cadavérico; fornecimento de flores, 
coroas e outros paramentos; 
desembaraço de certidão de 
óbito;fornecimento de véu, essa e 
outros adornos; embalsamento, 
embelezamento, conservação ou 
restauração de cadáveres. 

5 % ________ 

 

 25.02.00 
Translado intramunicipal e cremação 
de corpos e partes de corpos 
cadavéricos. 

5 % ________ 

 25.03.00 Planos ou convênios funerários. 5 % ________ 

 25.04.00 Manutenção e conservação de 
jazigos e cemitérios. 5 % 118,76 

 25.05.00 Cessão de uso de espaços em 
cemitérios para sepultamento. 5 % ________ 

26  

Serviços de coleta, remessa ou 
entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e 
suas agências franqueadas; courrier 
e congêneres. 

 ________ 

 26.01.00 

Serviços de coleta, remessa ou 
entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e 
suas agências franqueadas; courrier 
e congêneres. 

5 % ________ 

27  Serviços de assistência social.  ________ 

 27.01.00 Serviços de assistência social. 3 % 710,29 

 27.01.01 Sociedade de Profissionais – 
Assistência Social. 3 % ________ 

28  
Serviços de avaliação de bens e 
serviços de qualquer natureza.  ________ 

 28.01.00 Serviços de avaliação de bens e 
serviços de qualquer natureza. 3 % 296,32 

29  Serviços de biblioteconomia.  ________ 

 29.01.00 Serviços de biblioteconomia. 3 % 710,29 

30  Serviços de biologia, biotecnologia e 
química.  ________ 

 30.01.00 Serviços de biologia, biotecnologia e 
química. 3 % 710,29 

31  
Serviços técnicos em edificações, 
eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres. 

 ________ 

 31.01.00 
Serviços técnicos em edificações, 
eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres. 

3 % 355,14 

32  Serviços de desenhos técnicos.  ________ 

 

 32.01.00 Serviços de desenhos técnicos. 3 % 710,29 

33  
Serviços de desembaraço aduaneiro, 
comissários, despachantes e 
congêneres. 

 ________ 

 33.01.00 
Serviços de desembaraço aduaneiro, 
comissários, despachantes e 
congêneres. 

3 % 592,66 

34  Serviços de investigações 
particulares, detetives e congêneres.  ________ 

 34.01.00 Serviços de investigações 
particulares, detetives e congêneres. 3 % 592,66 

35  
Serviços de reportagem, assessoria 
de imprensa, jornalismo e relações 
públicas. 

 ________ 

 35.01.00 
Serviços de reportagem, assessoria 
de imprensa, jornalismo e relações 
públicas. 

3 % 710,29 

36  Serviços de meteorologia.  ________ 

 36.01.00 Serviços de meteorologia. 3 % 710,29 

37  Serviços de artistas, atletas, modelos 
e manequins.  ________ 

 37.01.00 Serviços de artistas, atletas, modelos 
e manequins. 3 % 355,14 

38  Serviços de museologia.  ________ 

 38.01.00 Serviços de museologia. 3 % 355,14 

39  Serviços de ourivesaria e lapidação.  ________ 

 39.01.00 
Serviços de ourivesaria e lapidação 
(quando o material for fornecido pelo 
tomador do serviço). 

3 % 355,14 

40  Serviços relativos a obras de arte sob 
encomenda.  ________ 

 40.01.00 Obras de arte sob encomenda. 3 % 355,14 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 2021, 169º ano de Fundação e 127º ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 
 

 
DECRETO Nº 18.789 

DE 13 DE JANEIRO DE 2021. 
Regulamenta a Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 
2020, que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de São 
José do Rio Preto regrando a inspeção e fiscalização da produção 
industrial e sanitária dos produtos de origem animal. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2020; 
 

D E C R E T A: 
 

CAPÍTULO I 
Do Objeto e Campo de Atuação 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a regulamentação da inspeção e fiscalização da produção industrial e 
sanitária de produtos de origem animal em todo o território do município de São José do Rio Preto, 
instituídas pela Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2020. 
§1º Este Decreto e as normas que o complementarem serão orientados, entre outros, pelos princípios 
contidos nas Leis Federais nº 8.078/1990 e nº 13.874/2019 e Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
§2º A coordenação e execução das ações de inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária 
compete ao Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M., órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. 
§3º As ações de inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem 
animal respeitarão os princípios da inclusão social, razoabilidade, transparência e racionalização, 
considerando o risco sanitário dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos. 
Art. 2º Ficam obrigados a prévia inspeção industrial e sanitária todos os produtos de origem animal, 
comestíveis, produzidos no município de São José do Rio Preto, incluindo qualquer instalação na qual 
sejam abatidos ou industrializados animais produtores de carne e onde sejam obtidos, recebidos, 
manipulados, beneficiados, industrializados, fracionados, conservados, armazenados, acondicionados, 
embalados, rotulados ou expedidos, com finalidade industrial para comercialização. 
§1º Os produtos de origem animal de que trata o caput deste artigo são assim classificados: carne e 
seus derivados, pescado e seus derivados, ovos e seus derivados, leite e seus derivados e produtos de 
abelhas e seus derivados adicionados ou não de produtos de origem vegetal. 
§2º A inspeção a que se refere o caput deste artigo abrangem os exames ante mortem e post mortem 
dos animais destinados ao abate. 
Art. 3º A inspeção e a fiscalização de que trata este Decreto serão realizadas: 
I - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas destinadas à manipulação ou ao 
processamento de produtos de origem animal, no caso de suspeita de problemas sanitários ou desvio de 
qualidade na matéria-prima; 
II - nos estabelecimentos que recebam as diferentes espécies de animais para abate ou industrialização; 
III - nos estabelecimentos que recebem o pescado para manipulação, distribuição ou industrialização; 
IV - nos estabelecimentos que produzem e recebem ovos para distribuição ou industrialização; 
V - nos estabelecimentos que recebem o leite e seus derivados para beneficiamento ou industrialização; 
VI - nos estabelecimentos que extraiam ou recebam produtos de abelhas e seus derivados para 
beneficiamento ou industrialização. 
Art. 4º Para os fins deste Decreto, são adotados os seguintes conceitos: 
I - Análise de autocontrole - análise efetuada pelo estabelecimento para controle de processo e 
monitoramento da conformidade das matérias-primas, dos ingredientes, dos insumos e dos produtos; 
II - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC - sistema que identifica, avalia e controla 
perigos que são significativos para a inocuidade dos produtos de origem animal; 
III - Análise fiscal - análise efetuada pela Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA ou pela autoridade sanitária competente em 
amostras coletadas pelos inspetores sanitários do S.I.M.; 
IV - Análise pericial - análise laboratorial realizada a partir da amostra oficial de contraprova, quando o 
resultado da amostra da análise fiscal for contestado por uma das partes envolvidas, para assegurar 
amplo direito de defesa ao interessado, quando pertinente; 
V - Animais exóticos - todos aqueles pertencentes às espécies da fauna exótica, criados em cativeiro, 
cuja distribuição geográfica não inclua o território brasileiro, aquelas introduzidas pelo homem, inclusive 
domésticas, em estado asselvajado, ou também aquelas que tenham sido introduzidas fora das 
fronteiras brasileiras e das suas águas jurisdicionais e que tenham entrado em território brasileiro; 
VI - Animais silvestres - todos aqueles pertencentes às espécies da fauna silvestre, nativa, migratória e 
quaisquer outras aquáticas ou terrestres, cujo ciclo de vida ocorra, no todo ou em parte, dentro dos 
limites do território brasileiro ou das águas jurisdicionais brasileiras; 
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VII - Espécies de caça - aquelas definidas por norma do órgão público federal competente; 
VIII - Boas Práticas de Fabricação - BPF - condições e procedimentos higiênico-sanitários e operacionais 
sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a inocuidade, a 
identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal; 
IX - Desinfecção - procedimento que consiste na eliminação de agentes infecciosos por meio de 
tratamentos físicos ou agentes químicos; 
X - Equivalência de serviços de inspeção - condição na qual as medidas de inspeção e fiscalização 
higiênico-sanitária e tecnológica aplicadas por diferentes serviços de inspeção permitam alcançar os 
mesmos objetivos de inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade dos produtos, conforme o disposto 
na Lei nº 8.171, de 1991, e em suas normas regulamentadoras; 
XI - Espécies de açougue - são os bovinos, búfalos, equídeos, suídeos, ovinos, caprinos, lagomorfos e 
aves domésticas, bem como os animais silvestres criados em cativeiro, abatidos em estabelecimentos 
sob inspeção veterinária;   
XII - Higienização - procedimento que consiste na execução de duas etapas distintas, limpeza e 
sanitização; 
XIII - Limpeza - remoção física de resíduos orgânicos, inorgânicos ou de outro material indesejável das 
superfícies das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; 
XIV - Sanitização - aplicação de agentes químicos aprovados pelo órgão regulador da saúde ou de 
métodos físicos nas superfícies das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, posteriormente aos 
procedimentos de limpeza, com vistas a assegurar nível de higiene microbiologicamente aceitável; 
XV - Padrão de identidade - conjunto de parâmetros que permite identificar um produto de origem animal 
quanto à sua natureza, à sua característica sensorial, à sua composição, ao seu tipo de processamento 
e ao seu modo de apresentação, a serem fixados por meio de Regulamento Técnico de Identidade e 
Qualidade; 
XVI - Procedimento Padrão de Higiene Operacional - PPHO - procedimentos descritos, desenvolvidos, 
implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vistas a estabelecer a forma rotineira 
pela qual o estabelecimento evita a contaminação direta ou cruzada do produto e preserva sua qualidade 
e integridade, por meio da higiene, antes, durante e depois das operações; 
XVII - Programas de autocontrole - programas desenvolvidos, procedimentos descritos, desenvolvidos, 
implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vistas a assegurar a inocuidade, a 
identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos, que incluam, mas que não se limitem aos 
programas de pré-requisitos, BPF, PPHO e APPCC ou a programas equivalentes reconhecidos pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
XVIII - Qualidade - conjunto de parâmetros que permite caracterizar as especificações de um produto de 
origem animal em relação a um padrão desejável ou definido, quanto aos seus fatores intrínsecos e 
extrínsecos, higiênico-sanitários e tecnológicos; 
XIX - Rastreabilidade - é a capacidade de identificar a origem e seguir a movimentação de um produto 
de origem animal durante as etapas de produção, distribuição e comercialização e das matérias-primas, 
dos ingredientes e dos insumos utilizados em sua fabricação; 
XX - Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade - RTIQ - ato normativo com o objetivo de fixar a 
identidade e as características mínimas de qualidade que os produtos de origem animal devem atender;   
XXI - Inovação tecnológica - produtos ou processos tecnologicamente novos ou significativamente 
aperfeiçoados, não compreendidos no estado da técnica, e que proporcionem a melhoria do objetivo do 
processo ou da qualidade do produto de origem animal, considerados de acordo com as normas 
nacionais de propriedade industrial e as normas e diretrizes internacionais cabíveis;      
XXII - Aproveitamento condicional - destinação dada pelo serviço oficial à matéria-prima e ao produto 
que se apresentar em desconformidade com a legislação para elaboração de produtos comestíveis, 
mediante submissão a tratamentos específicos para assegurar sua inocuidade;      
XXIII - Condenação - destinação dada pela empresa ou pelo serviço oficial às matérias-primas e aos 
produtos que se apresentarem em desconformidade com a legislação para elaboração de produtos não 
comestíveis, assegurada a inocuidade do produto final, quando couber;      
XXIV - Descaracterização - aplicação de procedimento ou processo ao produto ou à matéria-prima de 
origem animal com o objetivo de torná-lo visualmente impróprio ao consumo humano; 
XXV - Desnaturação - aplicação de procedimento ou processo ao produto ou à matéria-prima de origem 
animal, com o uso de substância química, com o objetivo de torná-lo visualmente impróprio ao consumo 
humano; 
XXVI - Destinação industrial - destinação dada pelo estabelecimento às matérias-primas e aos produtos, 
devidamente identificados, que se apresentem em desconformidade com a legislação ou não atendam 
às especificações previstas em seus programas de autocontrole, para serem submetidos a tratamentos 
específicos ou para elaboração de outros produtos comestíveis, asseguradas a rastreabilidade, a 
identidade, a inocuidade e a qualidade do produto final;        
XXVII - Inutilização - destinação para a destruição, dada pela empresa ou pelo serviço oficial às 
matérias-primas e aos produtos que se apresentam em desacordo com a legislação;      

 
XXVIII - Recomendações internacionais - normas ou diretrizes editadas pela Organização Mundial da 
Saúde Animal ou pela Comissão do Codex Alimentarius da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura relativas a produtos de origem animal.  
Art. 5º A inspeção industrial e sanitária de que trata o presente Decreto será executada de forma 
permanente ou periódica. 
§1º A inspeção terá caráter permanente nos estabelecimentos de carnes e derivados durante o abate 
das diferentes espécies de açougue, caça, répteis e anfíbios. 
§2º Nos demais estabelecimentos, a inspeção será exercida em caráter periódico.  
Art. 6º A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária abrangem, entre outros, os seguintes 
procedimentos: 
I - inspeção ante mortem e post mortem das diferentes espécies animais; 
II - verificação das condições higiênico-sanitárias das instalações, dos equipamentos e do funcionamento 
dos estabelecimentos; 
III - verificação da prática de higiene e dos hábitos higiênicos pelos manipuladores de alimentos; 
IV - verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos; 
V - verificação da rotulagem e dos processos tecnológicos dos produtos de origem animal quanto ao 
atendimento da legislação específica; 
VI - coleta de amostras para análises fiscais e avaliação dos resultados de análises físicas, 
microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem necessárias 
à verificação da conformidade dos processos produtivos ou dos produtos de origem animal; 
VII - avaliação do bem-estar dos animais destinados ao abate, quando couber; 
VIII - verificação da água de abastecimento; 
IX - fases de obtenção, recebimento, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, 
conservação, armazenagem, acondicionamento, embalagem, rotulagem, expedição e transporte de 
todos os produtos, comestíveis e não comestíveis, e suas matérias-primas, com adição ou não de 
vegetais; 
X - classificação de produtos e derivados, de acordo com os tipos e os padrões fixados em legislação 
específica ou em fórmulas registradas; 
XI - verificação dos controles de rastreabilidade dos animais, das matérias-primas, dos insumos, dos 
ingredientes e dos produtos ao longo da cadeia produtiva, a partir de seu recebimento nos 
estabelecimentos;    
XII - outros procedimentos de inspeção que se fizerem necessários para o desenvolvimento industrial e 
para a preservação da saúde pública e ambiental. 
 
Art. 7º A inspeção e a fiscalização previstas neste Decreto são de atribuição do Inspetor Sanitário do 
S.I.M., respeitadas as devidas competências das categorias profissionais. 
 

CAPÍTULO II  
Da Classificação dos Estabelecimentos 

Art. 8º Os estabelecimentos de produtos de origem animal, são classificados em: 
I - de carnes e derivados; 
II - de pescado e derivados; 
III - de ovos e derivados; 
IV - de leite e derivados; 
V - de produtos de abelhas e derivados; 
Art. 9º Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em: 
I - abatedouro frigorífico; e 
II - unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos.  
§1º Para os fins deste Decreto, entende-se por abatedouro frigorífico o estabelecimento destinado ao 
abate dos animais produtores de carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, 
à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial, 
que pode realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a 
armazenagem e a expedição de produtos comestíveis, compreendendo os matadouros-frigoríficos, 
matadouros, matadouros de pequenos e médios animais, matadouros de aves, e outras atividades 
correlatas, sendo aquelas discriminadas no item a do inciso I da Tabela I da Lei Complementar nº 633, 
de 24 de setembro de 2020. 
§2º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos 
o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à 
armazenagem e à expedição de carne e produtos cárneos, que pode realizar a industrialização de 
produtos comestíveis, compreendendo as charqueadas; fábrica de conservas, fábrica de produtos 
suínos, fábrica de produtos gordurosos, entrepostos de carnes e derivados, entrepostos frigoríficos, e 
outras atividades correlatas, sendo aquelas discriminadas no item b do inciso I da Tabela I da Lei 
Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2020. 

 
Art. 10 Os estabelecimentos de pescado e derivados, os quais compreendem os entrepostos de 
pescados, fábrica de conserva de pescado, e outras atividades correlatas, sendo aqueles discriminados 
no item d do inciso I da Tabela I da Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2020, são 
classificados em: 
I - abatedouro frigorífico de pescado; 
II - unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado; e 
III - estação depuradora de moluscos bivalves. 
§1º Para os fins deste Decreto, entende-se por abatedouro frigorífico de pescado o estabelecimento 
destinado ao abate de anfíbios e répteis, à recepção, à lavagem, à manipulação, ao acondicionamento, à 
rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, que pode realizar o 
recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a 
expedição de produtos comestíveis.   
§2º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de pescado e produtos de 
pescado o estabelecimento destinado à recepção, à lavagem do pescado recebido da produção primária, 
à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescado e de 
produtos de pescado, que pode realizar também sua industrialização.  
§3º Para os fins deste Decreto, entende-se por estação depuradora de moluscos bivalves o 
estabelecimento destinado à recepção, à depuração, ao acondicionamento, à rotulagem, à 
armazenagem e à expedição de moluscos bivalves. 
Art. 11 Os estabelecimentos de leite e derivados, compreendem as granjas leiteiras, estábulos leiteiros, 
usinas de beneficiamento, fábrica de laticínios, entrepostos usinas, entrepostos de laticínios, postos de 
refrigeração, postos de coagulação, e outras atividades correlatas, sendo aqueles discriminados no item 
c do inciso I da Tabela I da Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2020, os quais são 
classificados em: 
 
I - granja leiteira; 
II - posto de refrigeração; 
III – unidade de beneficiamento de leite e derivados; 
IV - queijaria. 
§1º Para os fins deste Decreto, entende-se por granja leiteira o estabelecimento destinado à produção, 
ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à rotulagem, à 
armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano direto, podendo também elaborar 
derivados lácteos a partir de leite exclusivo de sua produção, envolvendo as etapas de pré-
beneficiamento, beneficiamento, manipulação, fabricação, maturação, ralação, fracionamento, 
acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição.  
§2º Para os fins deste Decreto, entende-se por posto de refrigeração o estabelecimento intermediário 
entre as propriedades rurais e as unidades de beneficiamento de leite e derivados destinado à seleção, à 
recepção, à mensuração de peso ou volume, à filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à 
expedição de leite cru refrigerado, facultada a estocagem temporária do leite até sua expedição. 
§3º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de leite e derivados o 
estabelecimento destinado à recepção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao 
acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano direto, 
facultada a transferência, a manipulação, a fabricação, a maturação, o fracionamento, a ralação, o 
acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de derivados lácteos, permitida também 
a expedição de leite fluido a granel de uso industrial. 
§4º Para os fins deste Decreto, entende-se por queijaria o estabelecimento destinado à fabricação de 
queijos, que envolva as etapas de fabricação, maturação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e 
expedição, e que, caso não realize o processamento completo do queijo, encaminhe o produto a uma 
unidade de beneficiamento de leite e derivados. 
Art. 12 Os estabelecimentos de ovos e derivados, compreendem os entrepostos de ovos, fábrica de 
conserva de ovos, e outras atividades correlatas, sendo aqueles discriminados no item e do inciso I da 
Tabela I da Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2020, os quais são classificados em: 
I - granja avícola; e 
II - unidade de beneficiamento de ovos e derivados. 
§1º Para os fins deste Decreto, entende-se por granja avícola o estabelecimento destinado à produção, à 
ovoscopia, à classificação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos 
oriundos, exclusivamente, de produção própria destinada à comercialização direta, incluída a 
comercialização de ovos para a unidade de beneficiamento de ovos e derivados. 
§2º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de ovos e derivados o 
estabelecimento destinado à produção, à recepção, à ovoscopia, à classificação, à industrialização 
quando houver, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos e derivados. 
Art. 13 Os estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados, compreendem os estabelecimentos de 
beneficiamento do mel e derivados, e outras atividades correlatas, sendo aqueles discriminados no item f 

 
do inciso I da Tabela I da Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2020, os quais são 
classificados em: 
I - unidade de beneficiamento de produtos de abelhas. 
§1º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de produtos de abelhas o 
estabelecimento destinado à recepção, à classificação, ao beneficiamento, à industrialização, ao 
acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de produtos e matérias-primas pré-
beneficiadas provenientes de outros estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados, facultada a 
extração de matérias-primas recebidas de produtores rurais. 
§2º É permitida a recepção de matéria-prima previamente extraída pelo produtor rural, desde que 
atendido o disposto neste Decreto e em normas específicas. 
 

CAPÍTULO III 
Do Registro de Estabelecimentos 

Art. 14 Todo estabelecimento que receba animais para o abate, matérias-primas, produtos, subprodutos 
e seus derivados, de origem animal para beneficiamento ou industrialização para fins de 
comercialização, exclusiva e unicamente no território municipal, deve estar registrado junto ao Serviço de 
Inspeção Municipal – S.I.M., e utilizar a classificação de que trata este Decreto. 
Parágrafo único - Os estabelecimentos instalados no território municipal, sujeitos a este Decreto, e que 
se encontrem em funcionamento terão prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de publicação 
do mesmo, para requerer novo registro junto ao S.I.M., sendo os registros antigos automaticamente 
cancelados após este prazo. 
Art. 15 Atendidas as exigências estabelecidas na Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2020, 
bem como as estabelecidas neste Decreto e em outras normas específicas, será emitido, pelo Serviço 
de Inspeção Municipal – S.I.M., o Certificado de Registro do Estabelecimento, que deverá ser 
homologado pelo Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Parágrafo único - O Certificado de Registro do Estabelecimento terá valor oficial somente após sua 
homologação, a qual se dará pela aposição da assinatura do Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. 
Art. 16 O Certificado de Registro do Estabelecimento poderá ser emitido em formato físico ou digital a 
critério do S.I.M. e conterá minimamente: 
I - o número do registro; 
II – a data de validade do registro do estabelecimento; 
III – a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ); 
IV - a localização do estabelecimento; 
V - a classificação do estabelecimento; e 
VI – a assinatura do Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
§1º O número de registro do estabelecimento é único e intransferível e identifica a unidade fabril no 
território municipal. 
§2º No caso de emissão digital do Certificado de Registro do Estabelecimento poderá ser utilizada 
imagem da assinatura digitalizada aposta pelo sistema automatizado acima do nome do signatário, ou, 
outro recurso tecnológico que valide o documento eletrônico. 
§3º O certificado a que se refere o caput terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua emissão.  
§4º Os estabelecimentos deverão solicitar a renovação do Certificado de Registro do Estabelecimento 
junto ao S.I.M., no mínimo 30 (trinta) dias antes de expirar sua validade. 
§5º O modelo do Certificado de Registro do Estabelecimento é apresentado no Anexo I deste Decreto. 
Art. 17 O Certificado de Registro do Estabelecimento é o documento hábil para autorizar o 
funcionamento dos estabelecimentos. 
Art. 18 Nos estabelecimentos que realizem atividades em dependências diferentes, situadas na mesma 
área industrial, pertencentes ou não à mesma razão social, a construção isolada de dependências 
comuns poderá ser dispensada. 
Parágrafo único - Cada estabelecimento, caracterizado pelo número do registro, será responsabilizado 
pelo atendimento às disposições deste Decreto, e das normas complementares e específicas, nas 
dependências que sejam comuns e que afetem direta ou indiretamente a sua atividade. 
Art. 19 O estabelecimento que interromper suas atividades pelo período entre seis a onze meses 
ininterruptamente, só poderá reiniciar as atividades após a inspeção prévia de suas dependências, 
instalações e equipamentos, observada a sazonalidade das atividades industriais. 
Parágrafo único - O estabelecimento que suspender suas atividades pelo período de doze meses 
ininterruptos terá seu registro no Serviço de Inspeção Municipal automaticamente cancelado. 
Art. 20 No caso de cancelamento do registro, será apreendida a rotulagem e serão recolhidos os 
materiais pertencentes ao S.I.M., além de documentos, lacres e carimbos oficiais. 
§1º Os materiais apreendidos por força de imposição de penalidade ou por suspensão de atividade por 
período de doze meses ininterruptos ficarão sob a guarda do Serviço de Inspeção Municipal e serão 
destruídos após 12 meses da data de sua apreensão. 

 
§2º No caso de cancelamento de registro por solicitação do responsável legal os materiais que trata o 
caput serão inutilizados pelo estabelecimento que deverá apresentar a comprovação da destruição ao 
S.I.M. 
 
Art. 21 Os estabelecimentos previstos neste Decreto que sofrerem qualquer operação que resulte na 
modificação da razão social do estabelecimento, devem efetuar a atualização do registro do 
estabelecimento junto ao S.I.M. acompanhada pela documentação comprobatória. 
Art. 22 Os estabelecimentos previstos neste Decreto que forem alienados, alugados, arrendados, 
doados ou sofrerem qualquer operação que resulte na modificação do responsável legal ou da 
sociedade empresarial do estabelecimento, devem, concomitantemente, efetuar a atualização do registro 
do estabelecimento junto ao S.I.M. acompanhada pela documentação comprobatória. 
§1º Compete ao adquirente, locatário, arrendatário ou donatário efetuar a atualização do registro do 
estabelecimento acompanhada pela documentação comprobatória. 
§2º Compete ao alienante, locador, arrendador ou doador comunicar, por escrito, ao S.I.M. o fato que 
decorrerá na atualização do registro do estabelecimento. 
§3º Enquanto a atualização do registro do estabelecimento não se efetuar, o responsável legal ou a 
sociedade empresarial, em nome dos quais esteja registrado o estabelecimento, continuarão 
responsáveis pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento. 
§4º Assim que o estabelecimento for adquirido, locado, arrendado ou doado, e for realizada a 
atualização do registro do estabelecimento, o novo responsável legal ou a nova sociedade empresarial, 
serão obrigados a cumprir todas as exigências formuladas ao anterior responsável, sem prejuízo de 
outras que venham a ser determinadas. 
§5º As exigências de que trata o § 4º incluem, dentre outras, aquelas: 
I – relativas ao cumprimento de prazos de Termos, Autos de Infração e Autos de Imposição de 
Penalidades; 
II – determinações sanitárias de qualquer natureza, e 
III – de natureza pecuniária, que venham a ser estabelecidas em decorrência da apuração administrativa 
de infrações cometidas pela antecessora em processos administrativos pendentes de julgamento. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Condições Gerais dos Estabelecimentos  

Art. 23  Os estabelecimentos que trata este Decreto só poderão funcionar após estarem completamente 
instalados e equipados para a finalidade a que se destinam, e com projeto previamente aprovado, bem 
como análise documental previamente aprovada.  
Parágrafo único - As instalações e os equipamentos de que trata o caput devem ser compatíveis com 
as atividades a serem desenvolvidas, devendo ser observado as normas e orientações técnicas 
específicas de cada área. 
Art. 24 O estabelecimento de produtos de origem animal deve dispor das seguintes condições básicas e 
comuns, respeitadas as particularidades tecnológicas cabíveis, sem prejuízo de outros critérios 
estabelecidos em normas complementares e específicas:  
I - localização em pontos distantes de fontes emissoras de mau cheiro, de potenciais contaminantes e de 
áreas sabidamente sujeitas a inundações; 
II - área cercada e suficiente para construção das instalações industriais e das demais dependências; 
III – pátio e vias de circulação ambos pavimentados e perímetro industrial em bom estado de 
conservação e limpeza, deverão ter superfície compacta e/ou pavimentada apta para o tráfego de 
veículos, quando houver; 
IV - dependências e instalações industriais de produtos comestíveis separadas por paredes inteiras 
daquelas que se destinem ao preparo de produtos não comestíveis e daquelas não relacionadas com a 
produção; 
V – dependências para guarda dos materiais de higienização, produtos químicos ou outros utilizados no 
controle de pragas, em local exclusivo, separadamente da área de produção; 
VI - paredes e separações revestidas ou impermeabilizadas e construídas para facilitar a higienização; 
VII - pé-direito com altura suficiente para permitir a disposição adequada dos equipamentos e atender às 
condições higiênico-sanitárias e tecnológicas específicas para suas finalidades; 
VIII – forro, construído em material impermeabilizado, para facilitar a higienização, nas dependências 
onde se realizem trabalhos de recepção, manipulação e preparo de matérias-primas e produtos 
comestíveis, sendo vedado o uso de madeira; 
IX - pisos impermeabilizados com material resistente e de fácil higienização, construídos de forma a 
facilitar a coleta das águas residuais e a sua drenagem para seus efluentes sanitários e industriais; 
X - ralos de fácil higienização, sifonados e protegidos contra a entrada de pragas; 
XI - barreiras sanitárias que possuam equipamentos, que evitem o acionamento manual das torneiras, e 
utensílios específicos nos acessos à área de produção; 
XII – equipamentos para esterilização de facas e utensílios nas áreas de produção, quando couber; 

 
XIII - pias de lavatório para a higienização de mãos nas áreas de produção, dispostas em locais 
estratégicos, providas de reservatórios de sabão e papel toalha não reciclado; 
XIV - janelas, portas e demais aberturas construídas e dotadas de dispositivos que visem a proteção e a 
prevenção contra a entrada de vetores e pragas e evitar o acúmulo de sujidades; 
XV – Luz, natural ou artificial, garantindo iluminação mínima de 500 e 300 luxes nas dependências de 
inspeção e produção, respectivamente; 
XVI - ventilação adequadas em todas as dependências, ficando proibido o uso de ventiladores nas 
dependências de produção; 
XVII - equipamentos e utensílios resistentes à corrosão, de fácil higienização e atóxicos que não 
permitam o acúmulo de resíduos; 
XVIII – equipamentos e utensílios exclusivos para produtos não comestíveis identificados na cor 
vermelha; 
XIX - equipamentos ou instrumentos de controle de processo de fabricação calibrados e aferidos e 
considerados necessários para o controle técnico e sanitário da produção; 
XX – área separada para higienização de recipientes utilizados no transporte de matérias-primas e 
produtos; 
XXI - rede de abastecimento de água com instalações para armazenamento e distribuição, em volume 
suficiente para atender às necessidades industriais e sociais e, quando for o caso, instalações para 
tratamento de água; 
XXII - água potável nas áreas de produção industrial de produtos comestíveis e sociais;        
XXIII - rede diferenciada e identificada para água não potável, quando a água for utilizada para outras 
aplicações, de forma que não ofereça risco de contaminação aos produtos; 
XXIV - Dispor de água fria abundante e quando necessário de instalações de vapor e água quente em 
todas as dependências de manipulação e preparo de produtos e subprodutos não comestíveis; 
XXV - rede de esgoto projetada e construída de forma a permitir a higienização dos pontos de coleta de 
resíduos, dotada de dispositivos e equipamentos destinados a prevenir a contaminação das áreas 
industriais; 
XXVI - vestiários e sanitários em número proporcional ao quantitativo de funcionários, com fluxo interno 
adequado, de acordo com o previsto em legislação específica dos órgãos competentes; 
XXVII - local para realização das refeições, de acordo com o previsto em legislação específica dos 
órgãos competentes; 
XXVIII - local e equipamento adequados, ou serviço terceirizado, para higienização dos uniformes 
utilizados pelos funcionários nas áreas de elaboração de produtos comestíveis; 
XXIX - Local para o S.I.M., compreendidos a área administrativa, os vestiários e as instalações 
sanitárias, nos estabelecimentos sob inspeção de caráter permanente; 
XXX – Local reservado para uso do S.I.M. durante as fiscalizações nos estabelecimentos sob caráter de 
inspeção periódica; 
XXXI - instalações de frio industrial e dispositivos de controle de temperatura nos equipamentos 
resfriadores e congeladores, nos túneis, nas câmaras, nas antecâmaras e nas dependências de trabalho 
industrial; 
XXXII - instalações e equipamentos para recepção, armazenamento e expedição dos resíduos não 
comestíveis, devidamente identificados; 
XXXIII - gelo de fabricação própria ou adquirido de empresa regular, quando necessário; 
XXXIV - dependência específica dotada de ar filtrado e pressão positiva, quando necessário; 
XXXV - laboratório adequadamente equipado, para a garantia da qualidade e da inocuidade do produto, 
quando o serviço não for terceirizado. 
 
Art. 25 Os estabelecimentos de acordo com cada atividade específica deverão dispor das instalações, 
dependências, utensílios e equipamentos previstos no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RIISPOA) e em 
outras normas específicas. 
 

 
CAPÍTULO V 

Das Condições de Higiene dos Estabelecimentos 
Art. 26 Os responsáveis pelos estabelecimentos deverão assegurar que todas as etapas de fabricação 
dos produtos de origem animal sejam realizadas de forma higiênica, a fim de se obter produtos que 
atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem risco à saúde, à segurança e ao interesse do 
consumidor. 
Art. 27 As instalações, os equipamentos e os utensílios dos estabelecimentos devem ser mantidos em 
condições de higiene antes, durante e após a realização das atividades industriais. 
Parágrafo único - Os procedimentos de higienização devem ser realizados regularmente e sempre que 
necessário, respeitando-se as particularidades de cada setor industrial, de forma a evitar a contaminação 
dos produtos de origem animal. 

 
Art. 28 Os estabelecimentos devem possuir programa eficaz e contínuo de controle integrado de pragas 
e vetores, o qual deverá ser executado por empresa regularizada junto aos órgãos competentes. 
§1º Não é permitido o emprego de substâncias não aprovadas pelo órgão regulador da saúde para o 
controle de pragas nas dependências destinadas à manipulação e nos depósitos de matérias-primas, 
produtos e insumos. 
§2º Quando utilizado, o controle químico deve ser executado com produtos aprovados pelo órgão 
regulador da saúde. 
Art. 29 É proibida a presença de qualquer animal alheio ao processo industrial na área delimitada dos 
estabelecimentos elaboradores de produtos de origem animal. 
Art. 30 Para o desenvolvimento das atividades industriais, todos os funcionários devem usar uniformes 
apropriados e higienizados. 
§1º Os funcionários que trabalhem na manipulação e, diretamente, no processamento de produtos 
comestíveis devem utilizar uniforme na cor branca ou outra cor clara que possibilite a fácil visualização 
de possíveis contaminações, e desprovidos de bolsos e botões. 
§2º Os funcionários que trabalhem nas demais atividades industriais ou que executem funções que 
possam acarretar contaminação cruzada ao produto devem usar uniformes diferenciados por cores. 
§3º É proibida a circulação dos funcionários uniformizados entre áreas de diferentes riscos sanitários ou 
fora do perímetro industrial. 
Art. 31 Os funcionários envolvidos de forma direta ou indireta em todas as atividades industriais devem 
cumprir práticas de higiene pessoal e operacional que preservem a inocuidade dos produtos. 
Art. 32 Deve ser prevista a separação de áreas ou a definição de fluxo de funcionários dos diferentes 
setores nas áreas de circulação comum, tais como refeitórios, vestiários ou áreas de descanso, entre 
outras, de forma a prevenir a contaminação cruzada, respeitadas as particularidades das diferentes 
classificações de estabelecimentos. 
Parágrafo único - Os funcionários que trabalhem em setores onde se manipule material contaminado, 
ou onde exista maior risco de contaminação, não devem circular em áreas de menor risco de 
contaminação, de forma a evitar a contaminação cruzada. 
Art. 33 São proibidos o consumo, a guarda de alimentos e o depósito de produtos, roupas, objetos e 
materiais estranhos às finalidades do setor onde se realizem as atividades industriais. 
Art. 34 É proibido fumar em quaisquer dependências do estabelecimento. 
Art. 35 O S.I.M. determinará, sempre que necessário, melhorias e reformas nas instalações e nos 
equipamentos, de forma a mantê-los em bom estado de conservação e funcionamento, e minimizar os 
riscos de contaminação. 
Art. 36 As matérias-primas, os insumos e os produtos devem ser mantidos em condições que previnam 
contaminações durante todas as etapas de elaboração, desde a recepção até a expedição, incluído o 
transporte. 
 
Art. 37 É proibido o uso de utensílios que, pela sua forma ou composição, possam comprometer a 
inocuidade da matéria-prima ou do produto durante todas as etapas de elaboração, desde a recepção 
até a expedição, incluído o transporte. 
Art. 38 O responsável pelo estabelecimento deve implantar procedimentos para garantir que os 
funcionários que trabalhem ou circulem em áreas de manipulação não sejam portadores de doenças que 
possam ser veiculadas pelos alimentos. 
§1º Deve ser apresentada comprovação médica atualizada, sempre que solicitada, de que os 
funcionários não apresentam doenças que os incompatibilizem com a fabricação de alimentos, a 
comprovação não poderá exceder prazo de um ano desde a data de sua emissão. 
§2º No caso de constatação ou suspeita de que o manipulador apresente alguma enfermidade ou 
problema de saúde que possa comprometer a inocuidade dos produtos, ele deverá ser afastado de suas 
atividades, até que o fator gerador seja comprovadamente sanado. 
Art. 39 Os reservatórios de água devem ser protegidos de contaminação externa e higienizados 
regularmente e sempre que for necessário, não excedendo prazo superior a seis meses de execução da 
higienização. 
Art. 40 Os equipamentos utilizados para a fabricação de gelo e os silos utilizados para seu 
armazenamento devem ser regularmente higienizados e protegidos contra contaminação. 
Parágrafo único - O gelo utilizado na conservação do pescado deve ser produzido a partir de água 
potável. 
Art. 41 É proibido residir nas dependências onde são realizadas atividades industriais com produtos de 
origem animal, bem como não é permitido haver comunicação direta entre o domicílio e as dependências 
da indústria, sendo o acesso entre as duas obrigatoriamente separados e independentes. 
Art. 42 As câmaras frigoríficas, antecâmaras, túneis de congelamento e equipamentos resfriadores e 
congeladores devem ser regularmente higienizados. 
Art. 43 Será obrigatória a higienização dos recipientes, dos veículos transportadores de matérias-primas 
e produtos e dos vasilhames antes da sua devolução. 

 
Art. 44 Nos ambientes nos quais há risco imediato de contaminação de utensílios e equipamentos, é 
obrigatória a existência de dispositivos ou mecanismos que promovam a sanitização com água renovável 
à temperatura mínima de 82,2º C (oitenta e dois inteiros e dois décimos de graus Celsius) ou outro 
método com equivalência reconhecida. 

 
CAPÍTULO VI 

Das Obrigações dos Estabelecimentos 
Art. 45 Os estabelecimentos ficam obrigados a: 
I - Atender ao disposto neste Decreto e em normas complementares e específicas; 
II - Disponibilizar, sempre que necessário, nos estabelecimentos sob inspeção em caráter permanente, o 
apoio administrativo e o pessoal para auxiliar na execução dos trabalhos de inspeção ante mortem e 
post mortem;  
III - Disponibilizar instalações, equipamentos e materiais julgados indispensáveis aos trabalhos de 
inspeção e fiscalização; 
IV – Alimentar o sistema de informações no que compete à produção dos produtos registrados até o 10 
(décimo) dia útil de cada mês subsequente ao transcorrido e sempre que solicitado; 
V - Fornecer os dados estatísticos de interesse do S.I.M., sempre que solicitado; 
VI - Manter atualizados os dados cadastrais, a documentação de interesse do S.I.M, e as plantas baixas;       
VII - Quando se tratar de estabelecimento sob inspeção em caráter permanente, comunicar ao S.I.M. a 
realização de atividades de abate e o horário de início e de provável conclusão, com antecedência de, no 
mínimo, setenta e duas horas;        
VIII - Fornecer o material, os utensílios e as substâncias específicos para os trabalhos de coleta, 
acondicionamento e inviolabilidade e remeter as amostras fiscais aos laboratórios;       
IX - Arcar com o custo das análises fiscais para atendimento de requisitos estabelecidos em 
regulamentos; 
X - Manter locais apropriados para recepção e guarda de matérias-primas e para sequestro de matérias-
primas e de produtos suspeitos ou destinados ao aproveitamento condicional; 
XI - Fornecer as substâncias para a desnaturação ou realizar a descaracterização visual permanente de 
produtos condenados, quando não houver instalações para sua transformação imediata;     
XII - Dispor de controle de temperaturas das matérias-primas, dos produtos, do ambiente e do processo 
tecnológico empregado, conforme estabelecido em normas específicas; 
XIII - Manter registros auditáveis da recepção de animais, matérias-primas e insumos, especificando 
procedência, quantidade e qualidade, controles do processo de fabricação, produtos fabricados, estoque, 
expedição e destino; 
XIV - Manter equipe regularmente treinada para execução das atividades do estabelecimento; 
XV - Garantir o acesso dos Inspetores Sanitários do S.I.M. a todas as instalações do estabelecimento 
para a realização dos trabalhos de inspeção, fiscalização, supervisão, auditoria, coleta de amostras, 
verificação de documentos e outros procedimentos inerentes a inspeção e a fiscalização industrial e 
sanitária previstos neste Decreto e em normas complementares e específicas; 
XVI - Dispor de programa de rastreabilidade de matérias-primas e produtos, abrangendo o recolhimento 
dos produtos por ele elaborados e eventualmente expedidos, nos casos de:  
a) constatação de não conformidade que possa incorrer em risco à saúde; e        
b) adulteração; 
XVII - Realizar os tratamentos de aproveitamento condicional, de destinação industrial ou a inutilização 
de produtos de origem animal, em observância aos critérios de destinação previstos no Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (RIISPOA) ou em normas complementares e específicas;   
XVIII - Manter as instalações, os equipamentos e os utensílios em condições de manutenção adequadas 
para a finalidade a que se destinam;   
XIX - Comunicar ao S.I.M.:       
a) com antecedência de, no mínimo, cinco dias úteis, a pretensão de realizar atividades de abate em 
dias adicionais à sua regularidade operacional, com vistas à avaliação da autorização, quando se tratar 
de estabelecimento sob caráter de inspeção permanente;  
b) sempre que requisitado, a escala de trabalho do estabelecimento, que conterá a natureza das 
atividades a serem realizadas e os horários de início e de provável conclusão, quando se tratar de 
estabelecimento sob inspeção em caráter periódico ou, quando se tratar de estabelecimento sob 
inspeção em caráter permanente, para as demais atividades, exceto de abate; e      
c) a paralisação ou o reinício, parcial ou total, das atividades industriais; 
XX – Construir e fazer funcionar estabelecimento cumprindo as legislações ambientais pertinentes e 
estar devidamente licenciado nos órgãos ambientas competentes, quando couber. 
Art. 46 Os estabelecimentos devem dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, implantados, 
mantidos, monitorados e verificados por eles mesmos, contendo registros sistematizados e auditáveis 
que comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos estabelecidos neste 
Decreto e em normas específicas, com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a 

 
integridade dos seus produtos, desde a obtenção e a recepção da matéria-prima, dos ingredientes e dos 
insumos, até a expedição destes. 
§1º Os programas de autocontrole devem incluir o bem-estar animal, quando aplicável, as BPF, o PPHO 
e a APPCC, ou outra ferramenta equivalente reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 
§2º Os programas de autocontrole não devem se limitar ao disposto no §1º deste artigo. 
§3º Na hipótese de utilização de sistemas informatizados para o registro de dados referentes ao 
monitoramento e a verificação dos programas de autocontrole, a segurança, integridade e a 
disponibilidade da informação devem ser garantidas pelos estabelecimentos. 
Art. 47 Os estabelecimentos devem apresentar os documentos e as informações solicitados pelo S.I.M., 
de natureza fiscal ou analítica, e os registros de controle de recepção, estoque, produção, expedição ou 
quaisquer outros necessários às atividades de inspeção e fiscalização. 
 

CAPÍTULO VII 
Da Inspeção Industrial e Sanitária  

Seção I 
Dos aspectos gerais 

 
Art. 48 O S.I.M. estabelecerá programas de controle oficial com o objetivo de avaliar a inocuidade, a 
identidade, a qualidade e a integridade dos produtos e de seus processos produtivos. 
Parágrafo único - Os programas de que trata o caput contemplarão a coleta de amostras para as 
análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se 
fizerem necessárias para a avaliação da conformidade de matérias-primas e produtos de origem animal. 
Art. 49 O S.I.M., durante a fiscalização no estabelecimento, pode realizar as análises previstas neste 
Decreto, no RTIQ, em normas específicas, nos programas de autocontrole e outras que se fizerem 
necessárias ou determinar as suas realizações pela empresa. 
Art. 50 Na hipótese de constatação de perda das características originais de conservação, é proibida a 
recuperação de frio dos produtos e das matérias-primas que permaneceram em condições inadequadas 
de temperatura. 
Parágrafo único - Os produtos e as matérias-primas que apresentarem sinais de perda de suas 
características originais de conservação devem ser armazenados em condições adequadas até sua 
destinação industrial.  
 

Seção II 
Da inspeção industrial e sanitária de carnes e derivados, e 

de pescados e derivados 
Art. 51 Nos estabelecimentos sob inspeção municipal, é permitido o abate de bovinos, bubalinos, 
equídeos, suídeos, ovinos, caprinos, aves domésticas, lagomorfos, animais exóticos, animais silvestres, 
anfíbios e répteis, nos termos do disposto neste Decreto e em normas complementares e específicas.  
§1º O abate de diferentes espécies em um mesmo estabelecimento pode ser realizado em instalações e 
equipamentos específicos para a correspondente finalidade. 
§2º O abate de que trata o §1º deste artigo pode ser realizado desde que seja evidenciada a completa 
segregação entre as diferentes espécies e seus respectivos produtos durante todas as etapas do 
processo operacional, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive quanto à higienização 
das instalações e dos equipamentos. 
Art. 52 O recebimento de animais para abate, em qualquer dependência do estabelecimento, deve 
ocorrer com prévio conhecimento do S.I.M., sendo que nenhum animal pode ser abatido sem a presença 
do médico veterinário inspetor sanitário do S.I.M. 
Art. 53 Por ocasião do recebimento e do desembarque dos animais, o estabelecimento deve verificar os 
documentos de trânsito previstos em normas específicas, com vistas a assegurar a procedência dos 
animais. 
Parágrafo único - É vedado o abate de animais desacompanhados de documentos de trânsito. 
Art. 54 Os animais, respeitadas as particularidades de cada espécie, devem ser desembarcados e 
alojados em instalações apropriadas e exclusivas, onde aguardarão avaliação pelo S.I.M. 
Parágrafo único - Os animais que chegarem em veículos transportadores lacrados por determinações 
sanitárias, conforme definição do órgão de saúde animal competente, poderão ser desembarcados 
somente na presença de um médico veterinário inspetor sanitário do S.I.M. 
Art. 55 O estabelecimento é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos aos animais e aplicar 
ações que visem à proteção e ao bem-estar animal, desde o embarque na origem até o momento do 
abate. 
Art. 56 É obrigatória a realização do exame ante mortem dos animais destinados ao abate. 
§1º O exame de que trata o caput compreende a avaliação documental, do comportamento e do aspecto 
do animal e dos sintomas de doenças de interesse para as áreas de saúde animal e de saúde pública, 
atendido o disposto neste Decreto e em normas específicas. 
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§2º Qualquer caso suspeito implica a identificação e o isolamento dos animais envolvidos, quando 
necessário, se procederá ao isolamento de todo o lote. 
§3º Os casos suspeitos de qualquer enfermidade serão submetidos à avaliação por médico veterinário 
inspetor sanitário do S.I.M., que poderá compreender exame clínico, necropsia ou outros procedimentos 
com a finalidade de diagnosticar e determinar a destinação, aplicadas ações de saúde animal quando o 
caso exigir.  
 
§4º Dentre as espécies de abate de pescado, somente os répteis e anfíbios devem ser submetidos à 
inspeção ante mortem. 
Art. 57 Na inspeção ante mortem, quando forem identificados animais suspeitos de zoonoses ou 
enfermidades infectocontagiosas, ou animais que apresentem reação inconclusiva ou positiva em testes 
diagnósticos para essas enfermidades, o abate deve ser realizado em separado dos demais animais, 
adotadas as medidas profiláticas cabíveis. 
Parágrafo único - No caso de suspeita de doenças não previstas em normas específicas, o abate deve 
ser realizado também em separado, para melhor estudo das lesões e verificações complementares. 
Art. 58 Quando houver suspeita de doenças infectocontagiosas de notificação imediata determinada 
pelo serviço oficial de saúde animal, além das medidas já estabelecidas, cabe ao S.I.M: 
I - notificar a Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo; 
II - isolar os animais suspeitos e manter o lote sob observação enquanto não houver definição das 
medidas epidemiológicas de saúde animal a serem adotadas; e 
III - determinar a imediata desinfecção dos locais, dos equipamentos e dos utensílios que possam ter 
entrado em contato com os resíduos dos animais ou qualquer outro material que possa ter sido 
contaminado, atendidas as recomendações estabelecidas pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
do Estado de São Paulo. 
Art. 59 As carcaças de animais que tenham morte acidental nas dependências do estabelecimento, 
desde que imediatamente sangrados, poderão ser destinadas ao aproveitamento condicional após 
exame post mortem, a critério do médico veterinário inspetor sanitário do S.I.M.  
Art. 60 A destinação dos animais que não estejam aptos ao abate ou que necessitem de condições 
especiais de abate, quando identificados durante o exame ante mortem, deve seguir o disposto no 
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RIISPOA), considerando as particularidades de cada espécie. 
Art. 61 É proibido o abate de animais que não tenham permanecido em descanso, jejum e dieta hídrica, 
determinadas em normas específicas, respeitadas as particularidades de cada espécie e as situações 
emergenciais que comprometem o bem-estar animal. 
Art. 62 Os animais que chegam ao estabelecimento em condições precárias de saúde, impossibilitados 
ou não de atingirem a dependência de abate por seus próprios meios, e os que foram excluídos do abate 
normal após exame ante mortem, devem ser submetidos ao abate de emergência. 
Parágrafo único - As situações de que trata o caput compreendem animais doentes, com sinais de 
doenças infectocontagiosas de notificação imediata, agonizantes, contundidos, com fraturas, hemorragia, 
hipotermia ou hipertermia, impossibilitados de locomoção, com sinais clínicos neurológicos e outras 
condições previstas em normas específicas. 
Art. 63 As situações de abate de emergência e decorrentes procedimentos devem seguir o previsto no 
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RIISPOA).  
Art. 64 As carcaças de animais abatidos de emergência que não foram condenadas podem ser 
destinadas ao aproveitamento condicional ou, não havendo qualquer comprometimento sanitário, serão 
liberadas, conforme previsto no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RIISPOA).  
Art. 65 Só é permitido o abate de animais com o emprego de métodos humanitários, utilizando-se de 
prévia insensibilização, baseada em princípios científicos, seguida de imediata sangria. 
§1º Os métodos empregados para cada espécie animal seguem o estabelecido em normas específicas. 
§2º É facultado o abate de animais de acordo com preceitos religiosos, desde que seus produtos sejam 
destinados total ou parcialmente ao consumo por comunidade religiosa que os requeira. 
Art. 66 Antes de chegar à dependência de abate, os animais devem passar por banho de aspersão com 
água suficiente ou processo equivalente para promover a limpeza e a remoção de sujidades, respeitadas 
as particularidades de cada espécie. 
Art. 67 A sangria deve ser a mais completa possível e realizada com o animal suspenso pelos membros 
posteriores ou com o emprego de outro método aprovado em normas específicas. 
Parágrafo único. Nenhuma manipulação pode ser iniciada antes que o sangue tenha escoado o 
máximo possível, respeitado o período mínimo de sangria previsto em normas específicas. 
 
Art. 68 As aves podem ser depenadas: 
I - a seco; 
II - após escaldagem em água previamente aquecida e com renovação contínua; ou 

 
III - por outro processo autorizado em normas específicas. 
Art. 69 Sempre que for entregue para o consumo com pele, é obrigatória a depilação completa de toda a 
carcaça de suídeos pela prévia escaldagem em água quente ou processo similar aprovado em norma 
específica. 
§1º A operação depilatória pode ser completada manualmente ou com a utilização de equipamento 
apropriado e as carcaças devem ser lavadas após a execução do processo. 
§2º É proibido o chamuscamento de suídeos sem escaldagem e depilação prévias. 
§3º É obrigatória a renovação contínua da água nos sistemas de escaldagem dos suídeos. 
§4º Pode ser autorizado o emprego de coadjuvantes de tecnologia na água de escaldagem, conforme 
critérios definidos em normas específicas. 
Art. 70 Quando forem identificadas deficiências no curso do abate, o S.I.M. poderá determinar a 
interrupção do abate ou a redução de sua velocidade. 
Art. 71 A evisceração deve ser realizada em local que permita pronto exame das vísceras, de forma que 
não ocorram contaminações. 
§1º Caso ocorra retardamento da evisceração, as carcaças e vísceras serão julgadas de acordo com o 
disposto em normas específicas. 
§2º O S.I.M. deve aplicar as medidas previstas no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RIISPOA) e em 
outras normas específicas, no caso de contaminação das carcaças e dos órgãos no momento da 
evisceração. 
Art. 72  A insuflação é permitida como método auxiliar no processo tecnológico da esfola e desossa das 
espécies de abate. 
§1º O ar utilizado na insuflação deve ser submetido a um processo de purificação de forma que garanta 
a sua qualidade física, química e microbiológica final. 
§2º É permitida a insuflação dos pulmões para atender às exigências de abate segundo preceitos 
religiosos. 
Art. 73 Todas as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos e as vísceras devem ser previamente 
resfriados ou congelados, dependendo da especificação do produto, antes de serem armazenados em 
câmaras frigoríficas onde já se encontrem outras matérias-primas. 
Parágrafo único - É obrigatório o resfriamento ou o congelamento dos produtos de que trata o caput 
previamente ao seu transporte. 
Art. 74 As carcaças ou as partes das carcaças, quando submetidas a processo de resfriamento pelo ar, 
devem ser penduradas em câmaras frigoríficas, respeitadas as particularidades de cada espécie, e 
dispostas de modo que haja suficiente espaço entre cada peça e entre elas e as paredes, as colunas e 
os pisos. 
Parágrafo único - É proibido depositar carcaças e produtos diretamente sobre o piso. 
Art. 75 O S.I.M. deve verificar o cumprimento dos procedimentos de desinfecção de dependências e 
equipamentos na ocorrência de doenças infectocontagiosas, para evitar contaminações cruzadas. 
Art. 76 É obrigatória a remoção, a segregação e a inutilização dos Materiais Especificados de Risco - 
MER para encefalopatias espongiformes transmissíveis de todos os ruminantes destinados ao abate. 
§1º Os procedimentos de que trata o caput devem ser realizados pelos estabelecimentos, observado o 
disposto em normas específicas. 
§2º A especificação dos órgãos, das partes ou dos tecidos animais classificados como MER será 
realizada pela legislação de saúde animal. 
§3º É vedado o uso dos MER para alimentação humana ou animal, sob qualquer forma. 
Art. 77 A inspeção post mortem consiste no exame da carcaça, das partes da carcaça, das cavidades, 
dos órgãos, dos tecidos e dos linfonodos, realizado por visualização, palpação, olfação e incisão, quando 
necessário, e demais procedimentos definidos em normas específicas para cada espécie animal.  
Art. 78 A destinação das carcaças ou das partes da carcaça, quando identificadas alterações de 
qualquer natureza durante o exame post mortem, após julgamento do médico veterinário inspetor 
sanitário do S.I.M., deve seguir o previsto no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RIISPOA). 
Art. 79 Deve ser mantida a correspondência entre as carcaças, as partes das carcaças e suas 
respectivas vísceras até o término do exame post mortem pelo S.I.M., observado o disposto em normas 
específicas. 
§1º É vedada a realização de operações de toalete antes do término do exame post mortem. 
§2º É de responsabilidade do estabelecimento a manutenção da correlação entre a carcaça e as 
vísceras e o sincronismo entre estas nas linhas de inspeção. 
Art. 80 As carcaças julgadas em condições de consumo devem receber as marcas oficiais previstas 
neste Decreto, e em atendimento às normas específicas, sob supervisão do S.I.M. 
Parágrafo único - Será dispensada a aplicação do carimbo a tinta nos quartos das carcaças de 
bovídeos e suídeos em estabelecimentos que realizam o abate e a desossa na mesma unidade 
industrial, observados os procedimentos definidos em normas específicas. 

 
Art. 81 As carcaças julgadas condenadas, destinadas ao tratamento por frio, salga ou aproveitamento 
condicional devem receber as marcas oficiais previstas neste Decreto, e em atendimento às normas 
específicas, sob supervisão do S.I.M. 
Art. 82 Nos casos em que, no ato da inspeção post mortem, se evidencie a ocorrência de doenças 
infectocontagiosas de notificação imediata, determinada pela legislação de saúde animal, além das 
medidas estabelecidas no Art. 58, cabe ao S.I.M. interditar a atividade de abate, isolar o lote de produtos 
suspeitos e mantê-lo apreendido enquanto se aguarda definição das medidas epidemiológicas de saúde 
animal a serem adotadas.  
Art. 83 Na inspeção do pescado deve-se observar o seguinte: 
§1º É vedada a recepção e o processamento do pescado capturado ou colhido sem atenção ao disposto 
nas legislações ambientais e pesqueiras. 
§2º É obrigatória a lavagem prévia do pescado utilizado como matéria-prima para consumo humano 
direto ou para a industrialização de forma a promover a limpeza, a remoção de sujidades e da microbiota 
superficial. 
§3º Os controles oficiais do pescado e dos seus produtos, no que for aplicável, abrange: 
I – análises sensoriais; 
II – indicadores de frescor; 
III – controle de histamina nas espécies formadoras; 
IV – controle de biotoxinas ou de outras toxinas perigosas para a saúde humana; e  
V – controle de parasitas.  
Art. 84 Na avaliação dos atributos de frescor do pescado, respeitadas as particularidades de cada 
espécie, devem ser verificadas as seguintes características sensoriais para: 
I –  peixes: 
a) odor natural, próprio e suave; 
b) superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico e reflexos multicores, próprios da espécie, sem 
qualquer pigmentação estranha; 
c) olhos claros, vivos, brilhantes, transparentes, proeminentes, ocupando toda a cavidade orbitária; 
d) brânquias ou guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes; 
e) abdômen com forma normal, firme, não deixando impressão duradoura à pressão dos dedos; 
f) escamas brilhantes, bem aderentes à pele, e nadadeiras apresentando certa resistência aos 
movimentos provocados; 
g) carne firme, consistência elástica, da cor própria da espécie; 
h) vísceras íntegras, perfeitamente diferenciadas, com peritônio aderente à parede da cavidade 
celomática; e 
i) ânus fechado. 
II – demais espécies:  
a) Para as demais espécies devem ser observadas as características descritas no Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e normas complementares e específicas. 
 
Art. 85 Durante os procedimentos de exame ante mortem, abate e exame post mortem, o julgamento 
dos casos não previstos neste Decreto devem seguir o disposto no Regulamento de Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e em normas complementares e específicas. 
 

Seção III 
Da inspeção industrial e sanitária de ovos e derivados 

Art. 86 Para os fins do disposto neste Decreto, entende-se por ovos, sem outra especificação, os ovos 
de galinha em casca. 
Art. 87 Entende-se por derivados de ovos aqueles obtidos a partir do ovo, dos seus diferentes 
componentes e suas misturas, após eliminação da casca e das membranas, e que se destinem ao 
consumo humano, ainda que parcialmente completados com outros gêneros alimentícios ou aditivos.  
Art. 88 Para os fins do disposto neste Decreto, entende-se por ovos frescos os que não forem 
conservados por qualquer processo e se enquadrem na classificação estabelecida neste Decreto e em 
normas específicas. 
Art. 89 A inspeção de ovos e derivados é aplicável aos ovos de galinha e, no que couber, às demais 
espécies produtoras de ovos, respeitadas suas particularidades. 
Art. 90 Os estabelecimentos de ovos e derivados são responsáveis por garantir a identidade, a 
qualidade e a rastreabilidade dos ovos, desde sua obtenção na produção primária até a recepção no 
estabelecimento, incluído o transporte. 
§1º O estabelecimento que recebe ovos oriundos da produção primária deve possuir cadastro atualizado 
de produtores o quais devem ser registrados junto ao serviço oficial de saúde animal. 
§2º As granjas avícolas também devem ser registradas junto ao serviço oficial de saúde animal. 

 
Art. 91 Os aviários, as granjas e as outras propriedades avícolas nas quais estejam grassando doenças 
zoonóticas com informações comprovadas pelo serviço oficial de saúde animal não podem destinar sua 
produção de ovos ao consumo na forma que se apresenta. 
Art. 92 Os estabelecimentos de ovos e derivados devem executar os seguintes procedimentos:  
I - apreciação geral do estado de limpeza e integridade da casca; 
II - exame pela ovoscopia; 
III - classificação dos ovos; e 
IV - verificação das condições de higiene e integridade da embalagem. 
Art. 93 Os ovos destinados ao consumo humano devem ser classificados como ovos de categorias “A” e 
“B”, de acordo com as suas características qualitativas. 
Art. 94 Ovos da categoria “A” devem apresentar as seguintes características qualitativas: 
I - casca e cutícula de forma normal, lisas, limpas, intactas; 
II - câmara de ar com altura não superior a 6 mm (seis milímetros) e imóvel; 
III - gema visível à ovoscopia, somente sob a forma de sombra, com contorno aparente, movendo-se 
ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressando à posição central; 
IV - clara límpida e translúcida, consistente, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas; e 
V- cicatrícula com desenvolvimento imperceptível. 
Art. 95 Ovos da categoria “B” devem apresentar as seguintes características: 
I - serem considerados inócuos, sem que se enquadrem na categoria “A” ; 
II - apresentarem manchas sanguíneas pequenas e pouco numerosas na clara e na gema; ou 
III - serem provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução que não foram submetidos ao 
processo de incubação. 
Parágrafo único - Os ovos da categoria “B” serão destinados exclusivamente à industrialização. 
Art. 96 Os ovos limpos trincados ou quebrados que apresentem a membrana testácea intacta devem ser 
destinados à industrialização tão rapidamente quanto possível. 
Art. 97 É proibida a utilização e a lavagem de ovos sujos trincados para a fabricação de derivados de 
ovos. 
Art. 98 Os ovos destinados à produção de seus derivados devem ser previamente lavados antes de 
serem processados. 
 
Art. 99 Os ovos devem ser armazenados e transportados em condições que minimizem as variações de 
temperatura. 
Art. 100 É proibido o acondicionamento em uma mesma embalagem quando se tratar de: 
I - ovos frescos e ovos submetidos a processos de conservação; e 
II - ovos de espécies diferentes. 

Seção IV 
Da inspeção industrial e sanitária de leite e derivados 

Art. 101 Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto natural, fresco, integral, oriundo da 
ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e 
descansadas. 
§1º O leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda. 
§2º Permite-se a mistura de leite de espécies animais diferentes, desde que conste na denominação de 
venda do produto e seja informada na rotulagem a porcentagem do leite de cada espécie. 
Art. 102 A inspeção de leite e derivados a que se refere este Decreto é aplicável ao leite de vaca e, no 
que couber, às demais espécies produtoras de leite, respeitadas suas particularidades. 
Art. 103 A inspeção de leite e derivados abrange a verificação: 
I - do estado sanitário do rebanho, do processo de ordenha, do acondicionamento, da conservação e do 
transporte do leite; 
II - das matérias-primas, do processamento, do produto, da estocagem e da expedição; e 
III - das instalações laboratoriais, dos equipamentos, dos controles e análises laboratoriais. 
Art. 104 O leite deve ser produzido em condições higiênicas, abrangidos o manejo do gado leiteiro e os 
procedimentos de ordenha, conservação e transporte. 
§1º Logo após a ordenha, manual ou mecânica, o leite deve ser filtrado por meio de utensílios 
específicos previamente higienizados. 
§2º O vasilhame ou o equipamento para conservação do leite na propriedade rural até a sua captação 
deve permanecer em local próprio e específico e deve ser mantido em condições de higiene. 
Art. 105 Para os fins deste Decreto, entende-se por tanque comunitário o equipamento de refrigeração 
por sistema de expansão direta, utilizado de forma coletiva exclusivamente por produtores de leite para 
conservação do leite cru refrigerado na propriedade rural. 
Parágrafo único - O tanque comunitário deve estar vinculado a estabelecimento sob inspeção municipal 
e deve atender a normas específicas. 
Art. 106 É proibido o desnate parcial ou total do leite nas propriedades rurais. 
Art. 107 É proibido o envio a qualquer estabelecimento industrial do leite de fêmeas que, 
independentemente da espécie: 

 
I - pertençam à propriedade que esteja sob interdição determinada por órgão de saúde animal 
competente; 
II - não se apresentem clinicamente sadias e em bom estado de nutrição; 
III - estejam no último mês de gestação ou na fase colostral; 
IV - apresentem diagnóstico clínico ou resultado de provas diagnósticas que indiquem a presença de 
doenças infectocontagiosas que possam ser transmitidas ao ser humano pelo leite; 
V- estejam sendo submetidas a tratamento com produtos de uso veterinário durante o período de 
carência recomendado pelo fabricante; 
VI - recebam alimentos ou produtos de uso veterinário que possam prejudicar a qualidade do leite;     
Parágrafo único - Entende-se por colostro o produto da ordenha obtido após o parto e enquanto 
estiverem presentes os elementos que o caracterizam. 
Art. 108 O estabelecimento é responsável por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade do 
leite cru, desde a sua captação na propriedade rural até a recepção no estabelecimento, incluído o seu 
transporte. 
Parágrafo único - Para fins de rastreabilidade, na captação de leite por meio de carro-tanque 
isotérmico, deve ser colhida amostra do leite de cada produtor ou tanque comunitário previamente à 
captação, identificada e conservada até a recepção no estabelecimento industrial. 
Art. 109 Considera-se leite o produto que atenda as seguintes especificações: 
I - características físico-químicas: 
a) características sensoriais (cor, odor e aspecto) normais; 
b) teor mínimo de gordura de 3,0g/100g (três gramas por cem gramas); 
c) teor mínimo de proteína total de 2,9g/100g (dois inteiros e nove décimos de gramas por cem gramas);      
d) teor mínimo de lactose anidra de 4,3g/100g (quatro inteiros e três décimos de gramas por cem 
gramas);       
e) teor mínimo de sólidos não gordurosos de 8,4g/100g (oito inteiros e quatro décimos de gramas por 
cem gramas); 
f) teor mínimo de sólidos totais de 11,4g/100g (onze inteiros e quatro décimos de gramas por cem 
gramas); 
g) acidez titulável entre 0,14 (quatorze centésimos) e 0,18 (dezoito centésimos) expressa em gramas de 
ácido lático/100 mL; 
h) densidade relativa a 15°C/15°C (quinze graus Celsius por quinze graus Celsius) entre 1,028 (um 
inteiro e vinte e oito milésimos) e 1,034 (um inteiro e trinta e quatro milésimos);       
i) índice crioscópico entre -0,530ºH (quinhentos e trinta milésimos de grau Hortvet negativos) e -0,555ºH 
(quinhentos e cinquenta e cinco milésimos de grau Hortvet negativos); e 
j) equivalentes a -0,512ºC (quinhentos e doze milésimos de grau Celsius negativos) e a -0,536ºC 
(quinhentos e trinta e seis milésimos de grau Celsius negativos), respectivamente; 
II - não apresente substâncias estranhas à sua composição, tais como agentes inibidores do crescimento 
microbiano, neutralizantes da acidez, reconstituintes da densidade ou do índice crioscópico; e 
III - não apresente resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes acima dos limites máximos 
previstos em normas complementares. 
Parágrafo único - As regiões que dispuserem de estudos técnico-científicos de padrão regional das 
características do leite podem, mediante aprovação do Departamento de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal, adotar outros padrões de leite. 
Art. 110 A análise do leite para sua seleção e recepção no estabelecimento industrial deve abranger as 
especificações determinadas em normas específicas. 
Art. 111 O estabelecimento industrial é responsável pelo controle das condições de recepção e seleção 
do leite destinado ao beneficiamento ou à industrialização, conforme especificações definidas neste 
Decreto e em normas específicas. 
§1º Somente o leite que atenda às especificações pode ser beneficiado.       
§2º Quando detectada qualquer não conformidade nos resultados de análises de seleção do leite, o 
estabelecimento receptor será responsável pela destinação adequada do leite, de acordo com o disposto 
neste Decreto e em normas complementares. 
§3º A destinação do leite que não atenda às especificações e seja proveniente de estabelecimentos 
industriais, desde que ainda não tenha sido internalizado, é de responsabilidade do estabelecimento 
fornecedor, facultada a destinação do produto no estabelecimento receptor. 
§4º Na hipótese de que trata o §3º deste artigo, o estabelecimento receptor fica obrigado a comunicar ao 
S.I.M. a ocorrência, devendo manter registros auditáveis das análises realizadas e dos controles de 
rastreabilidade e destinação, quando esta ocorrer em suas instalações. 
Art. 112 O processamento do leite após a seleção e a recepção em qualquer estabelecimento 
compreende, as seguintes operações: 
I - pré-beneficiamento, que engloba as etapas de filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, 
microfiltração, padronização do teor de gordura, termização (pré-aquecimento), homogeneização e 
refrigeração; e 

 
II - beneficiamento, que inclui os tratamentos térmicos de pasteurização, ultra alta temperatura (UAT ou 
UHT – Ultra High Temperature) ou esterilização e envase. 
Parágrafo único - É proibido o emprego de substâncias químicas na conservação do leite. 
 

Seção V 
Da inspeção industrial e sanitária de produtos de abelhas e derivados 

Art. 113 A inspeção de produtos de abelhas e derivados abrange a verificação da extração, do 
acondicionamento, da conservação, do processamento, da armazenagem, da expedição e do transporte. 
 
Art. 114 As análises de produtos de abelhas, para sua recepção e seleção no estabelecimento 
processador, devem abranger as características sensoriais e as análises determinadas em normas 
complementares, além da pesquisa de indicadores de fraudes que se faça necessária. 
Parágrafo único - Quando detectada qualquer não conformidade nos resultados das análises de 
seleção da matéria-prima, o estabelecimento receptor será responsável pela destinação adequada do 
produto, de acordo com o disposto neste Decreto e em normas complementares. 
Art. 115 O mel e o mel de abelhas sem ferrão, quando submetidos ao processo de descristalização, 
pasteurização ou desumidificação, devem respeitar o binômio tempo e temperatura e o disposto em 
normas complementares. 
Art. 116 Os estabelecimentos de produtos de abelhas são responsáveis por garantir a identidade, a 
qualidade e a rastreabilidade dos produtos, desde sua obtenção na produção primária até a recepção no 
estabelecimento, incluído o transporte.      
§1º Os estabelecimentos que recebem produtos oriundos da produção primária devem possuir cadastro 
atualizado de produtores.      
§2º Os estabelecimentos que recebem produtos da produção primária são responsáveis pela 
implementação de programas de melhoria da qualidade da matéria-prima e de educação continuada dos 
produtores. 
Art. 117 A extração da matéria-prima por produtor rural deve ser realizada em local próprio, inclusive em 
unidades móveis, que possibilite os trabalhos de manipulação e acondicionamento da matéria-prima em 
condições de higiene.  
Art. 118 A inspeção industrial e sanitária de ovo, leite, mel e seus respectivos derivados não previstas 
neste Decreto devem seguir o disposto no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 
de Origem Animal (RIISPOA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e normas 
complementares e específicas. 
 

CAPÍTULO VIII 
Dos Padrões de Identidade e de Qualidade 

Seção I 
Dos aspectos gerais 

Art. 119 O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) para os produtos de origem animal 
está previsto no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 
(RIISPOA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou em regulamentos técnicos 
específicos. 
Art. 120 O sal e seus substitutivos, os condimentos e as especiarias empregados no preparo de 
produtos de origem animal devem possuir indicação para o uso em alimentação humana e ser isentos de 
substâncias estranhas à sua composição, atendendo ainda à legislação específica. 
Parágrafo único - É proibido o reaproveitamento de sal, para produtos comestíveis, após seu uso em 
processos de salga. 
Art. 121 É proibido o emprego de salmouras turvas, sujas, alcalinas, com cheiro amoniacal, fermentadas 
ou inadequadas por qualquer outra razão. 
Parágrafo único - É permitido o tratamento com vistas à recuperação de salmouras por meio de 
métodos como filtração por processo contínuo, pasteurização ou pelo uso de substâncias químicas 
autorizadas pelo órgão competente, desde que não apresentem alterações de suas características 
originais. 
Art. 122 É permitida a utilização de aditivos ou coadjuvantes de tecnologia autorizados pelos órgãos 
reguladores atendendo-se aos limites estabelecidos. 
 

Seção II 
De carnes e derivados 

Art. 123 Para os fins deste Decreto, serão seguidas as seguintes especificações: 
I - carnes são as massas musculares e os demais tecidos que as acompanham, incluída ou não a base 
óssea correspondente, procedentes das diferentes espécies animais, julgadas aptas para o consumo 
pelo Serviço de Inspeção Municipal. 

 
II - carcaças são as massas musculares e os ossos do animal abatido, tecnicamente preparado, 
desprovido de cabeça, órgãos e vísceras torácicas e abdominais, respeitadas as particularidades de 
cada espécie, observado ainda:  
a) nos bovinos, búfalos e equídeos a carcaça não inclui pele, patas, rabo, glândula mamária, testículos e 
vergalho, exceto suas raízes;  
b) nos suídeos a carcaça pode ou não incluir pele, cabeça e pés;  
c) nos ovinos e caprinos a carcaça não inclui pele, patas, glândula mamária, testículos e vergalho, 
exceto suas raízes, mantido ou não o rabo; 
d) nas aves a carcaça deve ser desprovida de penas, sendo facultativa a retirada de rins, pés, pescoço, 
cabeça e órgãos reprodutores em aves que não atingiram a maturidade sexual; 
e) nos lagomorfos a carcaça deve ser desprovida de pele, cabeça e patas;  
f) nas ratitas a carcaça deve ser desprovida de pele e pés, sendo facultativa a retirada do pescoço;  
g) nas rãs e nos jacarés as carcaças são desprovidas de pele e patas; e  
h) nos quelônios as carcaças são desprovidas de casco.  
Parágrafo único - É obrigatória a remoção da carne que fica ao redor da lesão do local da sangria, a 
qual é considerada imprópria para o consumo, respeitadas as particularidades de cada espécie. 
III - miúdos são os órgãos e as partes de animais de abate julgados aptos para o consumo humano pelo 
Serviço de Inspeção Municipal, conforme especificado abaixo:  
a)  nos ruminantes: encéfalo, língua, coração, fígado, rins, rúmen, retículo, omaso, rabo e mocotó;  
b) nos suídeos: língua, fígado, coração, encéfalo, estômago, rins, pés, orelhas, máscara e rabo;  
c) nas aves: fígado, coração e moela sem o revestimento interno;  
d) no pescado: língua, coração, moela, fígado, ovas e bexiga natatória, respeitadas as particularidades 
de cada espécie;  
e) nos lagomorfos: fígado, coração e rins; e  
f)  nos equídeos: coração, língua, fígado, rins e estômago.  
IV - produtos de triparia são as vísceras abdominais utilizadas como envoltórios naturais, tais como os 
intestinos e a bexiga, após receberem os tratamentos tecnológicos específicos. 
Art. 124 As carnes e os miúdos utilizados na elaboração de produtos cárneos devem estar livres de 
gordura, aponeuroses, linfonodos, glândulas, vesícula biliar, saco pericárdico, papilas, cartilagens, ossos, 
grandes vasos, coágulos, tendões e demais tecidos não considerados aptos ao consumo humano. 
Parágrafo único - Excetua-se da obrigação de remoção dos ossos de que trata o caput a carne utilizada 
na elaboração dos produtos cárneos em que a base óssea faça parte de sua caracterização. 
Art. 125 É proibido o uso de intestinos, tonsilas, glândulas salivares, glândulas mamárias, ovários, baço, 
testículos, linfonodos, nódulos hemolinfáticos e outras glândulas como matéria-prima na composição de 
produtos cárneos. 
Art. 126 É permitida a utilização de sangue ou suas frações no preparo de produtos cárneos, desde que 
obtido em condições específicas definidas em normas complementares. 
§1º É proibido o uso de sangue ou suas frações procedentes de animais que venham a ser destinados a 
aproveitamento condicional ou que sejam considerados impróprios para o consumo humano. 
§2º É proibida a desfibrinação manual do sangue quando destinado à alimentação humana. 
Art. 127 Para os fins deste Decreto, serão seguidas as seguintes especificações: 
I - produtos cárneos são aqueles obtidos de carnes, de miúdos e de partes comestíveis das diferentes 
espécies animais, com as propriedades originais das matérias-primas modificadas por meio de 
tratamento físico, químico ou biológico, ou ainda pela combinação destes métodos em processos que 
podem envolver a adição de ingredientes, aditivos ou coadjuvantes de tecnologia.  
II - toucinho é o panículo adiposo adjacente à pele dos suínos cuja designação é definida pelo processo 
tecnológico aplicado para sua conservação.  
III - unto fresco ou gordura suína em rama é a gordura cavitária dos suínos, tais como as porções 
adiposas do mesentério visceral, do envoltório dos rins e de outras vísceras prensadas. 
IV - carne mecanicamente separada (CMS) é o produto obtido da remoção da carne dos ossos que a 
sustentam, após a desossa de carcaças de aves, de bovinos, de suínos ou de outras espécies 
autorizadas pelo Serviço de Inspeção Municipal, utilizados meios mecânicos que provocam a perda ou 
modificação da estrutura das fibras musculares.  
V - carne temperada, seguida da especificação que couber, é o produto cárneo obtido dos cortes ou de 
carnes das diferentes espécies animais, condimentado, com adição ou não de ingredientes.  
VI - embutidos são os produtos cárneos elaborados com carne ou com órgãos comestíveis, curados ou 
não, condimentados, cozidos ou não, defumados e dessecados ou não, tendo como envoltório a tripa, a 
bexiga ou outra membrana animal.  
§1º As tripas e as membranas animais empregadas como envoltórios devem estar rigorosamente limpas 
e sofrer outra lavagem, imediatamente antes de seu uso. 
§2º É permitido o emprego de envoltórios artificiais, desde que previamente aprovados pelo órgão 
regulador da saúde. 

 
VII - defumados são os produtos cárneos que, após o processo de cura, são submetidos à defumação, 
para lhes dar cheiro e sabor característicos, além de um maior prazo de vida comercial por desidratação 
parcial.  
§1º É permitida a defumação a quente ou a frio. 
§2º A defumação deve ser feita em estufas construídas para essa finalidade e realizada com a queima 
de madeiras não resinosas, secas e duras. 
VIII - carne cozida, seguida da especificação que couber, é o produto cárneo obtido de carne das 
diferentes espécies animais, desossada ou não, com adição ou não de ingredientes, e submetida a 
processo térmico específico. 
IX - produtos gordurosos comestíveis, segundo a espécie animal da qual procedem, são os que resultam 
do processamento ou do aproveitamento de tecidos de animais, por fusão ou por outros processos 
tecnológicos específicos, com adição ou não de ingredientes. 
Parágrafo único - Quando os produtos gordurosos se apresentarem em estado líquido, devem ser 
denominados óleos. 
X - almôndega é o produto cárneo obtido a partir de carne moída de uma ou mais espécies animais, 
moldado na forma arredondada, com adição ou não de ingredientes, e submetido a processo tecnológico 
específico. 
XI - hambúrguer é o produto cárneo obtido de carne moída das diferentes espécies animais, com adição 
ou não de ingredientes, moldado na forma de disco ou na forma oval e submetido a processo tecnológico 
específico. 
XII - quibe é o produto cárneo obtido de carne bovina ou ovina moída, com adição de trigo integral, 
moldado e acrescido de ingredientes. 
Parágrafo único - É facultada a utilização de carnes de outras espécies animais na elaboração do 
quibe, mediante declaração em sua denominação de venda. 
XIII - linguiça é o produto cárneo obtido de carnes cominuídas das diferentes espécies animais, 
condimentado, com adição ou não de ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial e 
submetido a processo tecnológico específico. 
XIV - morcela é o produto cárneo embutido elaborado principalmente a partir do sangue, com adição de 
toucinho moído ou não, condimentado e cozido. 
XV - mortadela é o produto cárneo obtido da emulsão de carnes de diferentes espécies animais, com 
adição ou não de toucinho, de pele, de miúdos e de partes animais comestíveis, de ingredientes e de 
condimentos específicos, embutido em envoltório natural ou artificial de calibre próprio em diferentes 
formas, e submetido a processo térmico característico. 
XVI - salsicha é o produto cárneo obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais, com 
adição ou não de gordura, de pele, de miúdos e de partes animais comestíveis, com adição de 
ingredientes e de condimentos específicos, embutido em envoltório natural ou artificial de calibre próprio, 
e submetido a processo térmico característico. 
XVII - presunto é o produto cárneo obtido exclusivamente do pernil suíno, curado, defumado ou não, 
desossado ou não, com adição ou não de ingredientes, e submetido a processo tecnológico adequado. 
XVIII - apresuntado é o produto cárneo obtido a partir de recortes ou cortes das massas musculares dos 
membros anteriores ou posteriores de suínos, transformados em massa, condimentado, com adição de 
ingredientes e submetido a processo térmico específico. 
XIX - fiambre é o produto cárneo obtido de carne de uma ou mais espécies animais, com adição ou não 
de miúdos e partes animais comestíveis, transformados em massa, condimentado, com adição de 
ingredientes e submetido a processo térmico específico. 
XX - salame é o produto cárneo obtido de carne suína e de toucinho, com adição ou não de carne bovina 
ou de outros ingredientes, condimentado, embutido em envoltórios naturais ou artificiais, curado, 
fermentado, maturado, defumado ou não, e dessecado. 
XXI -  pepperoni é o produto cárneo elaborado de carne suína e de toucinho cominuídos, com adição ou 
não de carne bovina ou de outros ingredientes, condimentado, embutido em envoltórios naturais ou 
artificiais, curado, apimentado, fermentado, maturado, dessecado, defumado ou não. 
XXII - copa é o produto cárneo obtido do corte íntegro da carcaça suína denominado de nuca ou 
sobrepaleta, condimentado, curado, com adição ou não de ingredientes, maturado, dessecado, 
defumado ou não. 
XXIII - lombo é o produto cárneo obtido do corte da região lombar dos suídeos, dos ovinos ou caprinos, 
condimentado, com adição de ingredientes, salgado ou não, curado ou não, e defumado ou não. 
XXIV - bacon é o produto cárneo obtido do corte da parede tóraco-abdominal de suínos, que vai do 
esterno ao púbis, com ou sem costela, com ou sem pele, com adição de ingredientes, curado e 
defumado. 
XXV - pururuca é o produto cárneo obtido da pele de suínos, com adição ou não de ingredientes, 
submetido ao processamento térmico adequado, e que pode ser fabricado com gordura ou carne 
aderidas. 
XXVI - torresmo é o produto cárneo obtido da gordura de suínos, com adição ou não de ingredientes, 
submetido ao processamento térmico adequado, e que pode ser fabricado com pele ou carne aderidas. 

 
XXVII - pasta ou patê é o produto cárneo obtido a partir de carnes, de miúdos das diferentes espécies 
animais ou de produtos cárneos, transformados em pasta, com adição de ingredientes e submetido a 
processo térmico específico. 
XXVIII - charque é o produto cárneo obtido de carne bovina, com adição de sal e submetido a processo 
de dessecação. 
XXIX - carne bovina salgada curada dessecada ou jerked beef é o produto cárneo obtido de carne 
bovina, com adição de sal e de agentes de cura, submetido a processo de dessecação. 
XXX - banha é o produto obtido pela fusão de tecidos adiposos frescos de suídeos, com adição ou não 
de aditivos e de coadjuvantes de tecnologia. 
Art. 128 É permitida a adição, nos limites fixados, de água ou de gelo aos produtos cárneos com o 
objetivo de facilitar a trituração e a homogeneização da massa, ou para outras finalidades tecnológicas, 
quando prevista neste Decreto e em normas complementares e específicas. 
Art. 129 É permitida a adição, nos limites fixados, de amido ou de fécula, de ingredientes vegetais e de 
proteínas não cárneas aos produtos cárneos quando prevista neste Decreto e em normas 
complementares e específicas. 
Art. 130 Os produtos cárneos cozidos que necessitam ser mantidos sob refrigeração devem ser 
resfriados logo após o processamento térmico, em tempo e temperatura que preservem sua inocuidade. 
Art. 131 Todos os produtos condenados devem ser conduzidos ao setor de produtos não comestíveis, 
proibida sua passagem por setores onde sejam elaborados ou manipulados produtos comestíveis. 
§1º A condução de material condenado até a sua desnaturação pelo calor deve ser efetuada de modo a 
se evitar a contaminação dos locais de passagem, de equipamentos e de instalações. 
§2º Os materiais condenados destinados à transformação em outro estabelecimento devem ser 
previamente descaracterizados, vedada sua comercialização e seu uso, sob qualquer forma, para 
alimentação humana. 
Art. 132 Quando os produtos não comestíveis se destinarem à transformação em outro estabelecimento, 
devem ser: 
I - armazenados e expedidos em local exclusivo para esta finalidade; e  
II - transportados em veículos vedados e que possam ser completamente higienizados após a operação.    
Art. 133 Após sua obtenção, os produtos de origem animal não comestíveis não podem ser manipulados 
em seções de elaboração de produtos comestíveis.       
 

 
Seção III 

De pescados e seus derivados 
Art. 134 Entende-se por produtos comestíveis de pescado aqueles elaborados a partir de pescado 
inteiro ou de parte dele, aptos para o consumo humano. 
Parágrafo único - Para que o produto seja considerado um produto de pescado, deve possuir mais de 
cinquenta por cento de pescado, respeitadas as particularidades definidas em normas específicas. 
Art. 135 Para os fins deste Decreto, serão seguidas as seguintes especificações: 
I -  pescado fresco é aquele que não foi submetido a qualquer processo de conservação, a não ser pela 
ação do gelo, mantido em temperaturas próximas à do gelo fundente, com exceção daqueles 
comercializados vivos. 
II - pescado resfriado é aquele embalado e mantido em temperatura de refrigeração. 
III - pescado congelado aquele submetido a processos de congelamento rápido, de forma que o produto 
ultrapasse rapidamente os limites de temperatura de cristalização máxima. 
§1º O processo de congelamento rápido somente pode ser considerado concluído quando o produto 
atingir a temperatura de -18ºC (dezoito graus Celsius negativos). 
§2º É permitida a utilização de equipamento congelador salmourador em instalações industriais em terra, 
desde que haja: 
a) controle sobre o tempo e a temperatura de congelamento no equipamento e controle de absorção de 
sal no produto; e 
b) finalização do congelamento em túneis até que o produto alcance a temperatura de -18ºC (dezoito 
graus Celsius negativos). 
Art. 136 Durante o transporte, o pescado congelado deve ser mantido a uma temperatura não superior a 
-18ºC (dezoito graus Celsius negativos). 
Parágrafo único - É proibido o transporte de pescado congelado a granel, com exceção daquelas 
espécies de grande tamanho, conforme critérios definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 
Art. 137 Para os fins deste Decreto, serão seguidas as seguintes especificações: 
I - carne mecanicamente separada de pescado é o produto congelado obtido de pescado, envolvendo o 
descabeçamento, a evisceração, a limpeza destes e a separação mecânica da carne das demais 
estruturas inerentes à espécie, como espinhas, ossos e pele. 
II - surimi é o produto congelado obtido a partir de carne mecanicamente separada de peixe, submetida a 
lavagens sucessivas, drenagem e refino, com adição de aditivos. 
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III -pescado empanado é o produto congelado, elaborado a partir de pescado com adição ou não de 
ingredientes, moldado ou não, e revestido de cobertura que o caracterize, submetido ou não a 
tratamento térmico. 
IV - pescado em conserva é aquele elaborado com pescado, com adição de ingredientes, envasado em 
recipientes hermeticamente fechados e submetido à esterilização comercial. 
V - pescado em semiconserva é aquele obtido pelo tratamento específico do pescado por meio do sal, 
com adição ou não de ingredientes, envasado em recipientes hermeticamente fechados, não 
esterilizados pelo calor, conservado ou não sob refrigeração. 
VI - patê ou pasta de pescado, seguido das especificações que couberem, é o produto industrializado 
obtido a partir do pescado transformado em pasta, com adição de ingredientes, submetido a processo 
tecnológico específico. 
VII - embutido de pescado é o produto elaborado com pescado, com adição de ingredientes, curado ou 
não, cozido ou não, defumado ou não, dessecado ou não, utilizados os envoltórios previstos em 
regulamento específico. 
VIII - pescado curado é aquele proveniente de pescado, tratado pelo sal, com ou sem aditivos. 
Parágrafo único - O tratamento pelo sal pode ser realizado por meio de salgas úmida, seca ou mista. 
IX -pescado seco ou desidratado é o produto obtido pela dessecação do pescado em diferentes 
intensidades, por meio de processo natural ou artificial, com ou sem aditivos, a fim de se obter um 
produto estável à temperatura ambiente. 
Art. 138 Na elaboração de produtos comestíveis de pescado, devem ser seguidas, naquilo que lhes for 
aplicável, as exigências referentes a produtos cárneos previstas neste Decreto e o disposto em normas 
específicas. 
 

Seção IV 
Dos Ovos e derivados, e do Leite 

Art. 139 Os derivados de ovos podem ser líquidos, concentrados, pasteurizados, desidratados, 
liofilizados, cristalizados, resfriados, congelados, ultracongelados, coagulados ou apresentarem-se sob 
outras formas utilizadas como alimento, conforme critérios definidos em normas específicas. 
Art. 140 É permitida a produção dos seguintes tipos de leites fluidos: 
I - leite cru refrigerado;  
II - leite fluido a granel de uso industrial;  
III - leite pasteurizado;  
IV - leite submetido ao processo de ultra alta temperatura (UAT ou UHT), e;  
V - leite reconstituído.  
Parágrafo único - São considerados para consumo humano direto apenas os leites fluidos previstos nos 
incisos III, IV e V do caput. 
Art. 141 Para os fins deste Decreto, serão seguidas as seguintes especificações: 
I - leite cru refrigerado é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos 
estabelecimentos de leite e derivados sob inspeção sanitária oficial. 
II - leite fluido a granel de uso industrial é o leite higienizado, refrigerado, submetido opcionalmente à 
termização (pré-aquecimento), à pasteurização e à padronização da matéria gorda, transportado a 
granel de um estabelecimento industrial a outro para ser processado e que não seja destinado 
diretamente ao consumidor final.  
III - leite pasteurizado é o leite fluido submetido a processo de pasteurização, conforme previsto em 
normas específicas. 
IV - leite UAT ou leite UHT é o leite homogeneizado e submetido a processo de ultra alta temperatura, 
conforme previsto em normas específicas. 
V - leite reconstituído é o produto resultante da dissolução em água do leite em pó ou concentrado, com 
adição ou não de gordura láctea até atingir o teor de matéria gorda fixado para o respectivo tipo, seguido 
de homogeneização, quando for o caso, e de tratamento térmico previsto em normas específicas.  
Art. 142 Na elaboração de leite e derivados das espécies caprina, bubalina e outras, devem ser 
seguidas as exigências previstas neste Decreto e nas legislações específicas, respeitadas as 
particularidades. 
Art. 143 Os derivados lácteos compreendem a seguinte classificação: 
I - produtos lácteos; 
II - produtos lácteos compostos; e 
III - misturas lácteas. 
Art. 144 Para os fins deste Decreto, serão seguidas as seguintes especificações: 
I - produtos lácteos são os produtos obtidos mediante processamento tecnológico do leite, podendo 
conter ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia, apenas quando funcionalmente necessários 
para o processamento. 
§1º - leites modificados, fluido ou em pó, são os produtos lácteos resultantes da modificação da 
composição do leite mediante a subtração ou a adição dos seus constituintes. 

 
§2º - produtos lácteos são aqueles previstos e definidos no Regulamento de Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento ou em regulamentos técnicos específicos. 
II - produtos lácteos compostos são os produtos no qual o leite, os produtos lácteos ou os constituintes 
do leite representem mais que cinquenta por cento do produto final massa/massa, tal como se consome, 
sempre que os ingredientes não derivados do leite não estejam destinados a substituir total ou 
parcialmente qualquer dos constituintes do leite. 
Parágrafo único - produtos lácteos compostos são aqueles previstos e definidos no Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento ou em regulamentos técnicos específicos. 
III - mistura láctea é o produto que contém em sua composição final mais que cinquenta por cento de 
produtos lácteos ou produtos lácteos compostos, tal como se consome, permitida a substituição dos 
constituintes do leite, desde que a denominação de venda seja “mistura de (o nome do produto lácteo ou 
produto lácteo composto que corresponda) e (produto adicionado)”. 
Parágrafo único - misturas lácteas são aquelas previstas e definidas no Regulamento de Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento ou em regulamentos técnicos específicos. 
Art. 145 É permitida a mistura do mesmo derivado lácteo, porém de qualidade diferente, desde que 
prevaleça o de padrão inferior para fins de classificação e rotulagem. 
 

Seção V 
Dos produtos de abelhas e derivados 

Art. 146 Produtos de abelhas são aqueles elaborados pelas abelhas, delas extraídos ou extraídos das 
colmeias, sem qualquer estímulo de alimentação artificial capaz de alterar sua composição original e, 
obtidos mediante processamento específico, classificando-se em: 
I - produtos de abelhas do gênero Apis, que são o mel, o pólen apícola, a geleia real, a própolis, a cera 
de abelhas e a apitoxina; e 
II - produtos de abelhas sem ferrão ou nativas, que são o mel de abelhas sem ferrão, o pólen de abelhas 
sem ferrão e a própolis de abelhas sem ferrão. 
Art. 147 Para os fins deste Decreto, serão seguidas as seguintes especificações:  
I - mel é o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das 
secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas 
que ficam sobre as partes vivas de plantas que as abelhas recolhem, transformam, combinam com 
substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maturar nos favos da colmeia. 
II - mel para uso industrial é aquele que se apresenta fora das especificações para o índice de diástase, 
de hidroximetilfurfural, de acidez ou em início de fermentação, que indique alteração em aspectos 
sensoriais que não o desclassifique para o emprego em produtos alimentícios. 
III - pólen apícola é o produto resultante da aglutinação do pólen das flores, efetuada pelas abelhas 
operárias, mediante néctar e suas substâncias salivares, o qual é recolhido no ingresso da colmeia. 
IV - geleia real é o produto da secreção do sistema glandular cefálico, formado pelas glândulas 
hipofaringeanas e mandibulares de abelhas operárias, colhida em até setenta e duas horas. 
V - própolis é o produto oriundo de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, colhidas pelas 
abelhas de brotos, de flores e de exsudatos de plantas, nas quais as abelhas acrescentam secreções 
salivares, cera e pólen para a elaboração final do produto. 
VI - cera de abelhas é o produto secretado pelas abelhas para formação dos favos nas colmeias, de 
consistência plástica, de cor amarelada e muito fusível. 
VII - apitoxina é o produto de secreção das glândulas abdominais ou das glândulas do veneno de 
abelhas operárias, armazenado no interior da bolsa de veneno. 
VIII - mel de abelhas sem ferrão é o produto alimentício produzido por abelhas sem ferrão a partir do 
néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos 
sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas que as abelhas recolhem, transformam, 
combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maturar nos potes da colmeia.  
Parágrafo único - Não é permitida a mistura de mel com mel de abelhas sem ferrão. 
IX - pólen de abelhas sem ferrão é o produto resultante da aglutinação do pólen das flores, efetuada 
pelas abelhas operárias sem ferrão, mediante néctar e suas substâncias salivares, o qual é recolhido dos 
potes da colmeia. 
Parágrafo único - Não é permitida a mistura de pólen apícola com pólen de abelhas sem ferrão. 
X - própolis de abelhas sem ferrão é o produto oriundo de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, 
colhidas pelas abelhas sem ferrão de brotos, de flores e de exsudatos de plantas, nas quais as abelhas 
acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração final do produto. 
Parágrafo único - Não é permitida a mistura de própolis com própolis de abelhas sem ferrão. 
Art. 148 Derivados de produtos de abelhas são aqueles elaborados com produtos de abelhas, com 
adição ou não de ingredientes permitidos, classificados em: 
I - composto de produtos de abelhas sem adição de ingredientes; ou 

 
II - composto de produtos de abelhas com adição de ingredientes. 
Art. 149 Para os fins deste Decreto, serão seguidas as seguintes especificações:  
 
I - composto de produtos de abelhas sem adição de ingredientes é a mistura de dois ou mais produtos 
de abelhas combinados entre si, os quais devem corresponder a cem por cento do produto final. 
II - composto de produtos de abelhas com adição de ingredientes é a mistura de um ou mais produtos de 
abelhas, combinados entre si, com adição de ingredientes permitidos. 
§1º O composto de produtos de abelhas com adição de ingredientes deve ser constituído, 
predominantemente, em termos quantitativos, de produtos de abelhas. 
§2º É proibido o emprego de açúcares ou de soluções açucaradas como veículo de ingredientes de 
qualquer natureza na formulação dos compostos de produtos de abelhas com adição de outros 
ingredientes. 
 

CAPÍTULO IX 
Do Registro de Produtos 

Art. 150 Todo produto de origem animal comestível produzido no território municipal de São José do Rio 
Preto deve ser registrado no serviço oficial de inspeção.       
Parágrafo único - O registro de que trata o caput abrange a formulação, o processo de fabricação e o 
rótulo. 
Art. 151 No processo de solicitação de registro do produto, devem constar: 
I - matérias-primas e ingredientes, com discriminação das quantidades e dos percentuais utilizados; 
II – descrição das etapas de recepção, de manipulação, de beneficiamento, de industrialização, de 
fracionamento, de conservação, de embalagem, de armazenamento e de transporte do produto; 
III – layout de rotulagem, em cores, apresentando todos os elementos gráficos, contendo o número de 
registro do estabelecimento no “Selo do Serviço de Inspeção Municipal”. 
§1º Para registro, podem ser exigidas informações ou documentação complementares, conforme 
critérios estabelecidos pelo Serviço de Inspeção Municipal. 
§2º O layout de rotulagem, informações obrigatórias pertinentes e seus dizeres devem atender ao 
disposto em legislações específicas. 
Art. 152 É permitida a fabricação de produtos de origem animal não previstos neste Decreto ou em 
normas específicas, desde que seu processo de fabricação e sua composição sejam aprovados pelo 
Serviço de Inspeção Municipal.  
§1º Nas solicitações de registro de produtos de que trata o caput, além dos requisitos estabelecidos no 
Art. 151, o requerente deve apresentar ao Serviço de Inspeção Municipal: 
I - proposta de denominação de venda do produto; 
II - informações acerca do histórico do produto; 
III - embasamento em legislação nacional ou internacional; e 
§2º O Serviço de Inspeção Municipal julgará a pertinência dos pedidos de registro considerados: 
I - a segurança e a inocuidade do produto; 
II - os requisitos de identidade e de qualidade propostos, com vistas a preservar os interesses dos 
consumidores; e 
III - a existência de métodos validados de avaliação da conformidade do produto final. 
Art. 153 Nenhuma modificação na formulação, no processo de fabricação ou no rótulo pode ser 
realizada sem prévia atualização do registro no Serviço de Inspeção Municipal. 
 

CAPÍTULO X  
Da Embalagem e Rotulagem 

Art. 154 Os produtos de origem animal devem ser acondicionados ou embalados em recipientes que 
confiram a necessária proteção e atendam às características específicas do produto, bem como as 
condições de armazenamento e transporte. 
§1º O material utilizado para a confecção das embalagens que entram em contato direto com o produto 
deve ser previamente autorizado pelo órgão regulador da saúde. 
§2º Quando houver interesse sanitário ou tecnológico, de acordo com a natureza do produto, pode ser 
exigida embalagem ou acondicionamento específico. 
Art. 155 É permitida a reutilização de recipientes para o envase ou o acondicionamento de produtos e de 
matérias-primas utilizadas na alimentação humana quando íntegros e higienizados  
 
Parágrafo único - É proibida a reutilização de recipientes que tenham sido empregados no 
acondicionamento de produtos ou matérias-primas de uso não comestível para o envase ou 
acondicionamento de produtos comestíveis. 
Art. 156 Para os fins deste Decreto rótulo ou rotulagem toda inscrição, legenda, imagem e matéria 
descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo, litografada ou 
colada sobre a embalagem ou contentores do produto de origem animal destinado ao comércio, com 
vistas à identificação. 

 
Art. 157 Os estabelecimentos podem expedir ou comercializar somente matérias-primas e produtos de 
origem animal registrados e identificados por meio de rótulos, dispostos em local visível, quando forem 
destinados diretamente ao consumo ou enviados a outros estabelecimentos em que serão processados.       
§1º O rótulo deve ser resistente às condições de armazenamento e de transporte dos produtos e, 
quando em contato direto com o produto, o material utilizado em sua confecção deve ser autorizado pelo 
órgão regulador da saúde. 
§2º As informações constantes nos rótulos devem ser visíveis, com caracteres legíveis, em cor 
contrastante com o fundo e indeléveis, conforme legislação específica. 
§3º Os rótulos devem possuir identificação que permita a rastreabilidade dos produtos. 
Art. 158 Os rótulos podem ser utilizados somente nos produtos registrados aos quais correspondam. 
Parágrafo único - As informações expressas na rotulagem devem retratar fidedignamente a verdadeira 
natureza, composição e características do produto. 
Art. 159 Além das exigências previstas neste Decreto, em normas complementares e em normas 
específicas, os rótulos devem conter, de forma clara e legível: 
I – nome do produto ; 
II - nome empresarial e endereço do estabelecimento produtor; 
III – Selo oficial do Serviço de Inspeção Municipal ; 
IV - CNPJ; 
V - marca comercial do produto, quando houver; 
VI – prazo de validade e identificação do lote; 
VII - lista de ingredientes e aditivos; 
VIII – indicação do número de registro do produto no Serviço de Inspeção Municipal; 
IX - identificação do país de origem; 
X - instruções sobre a conservação do produto; 
XI - indicação quantitativa, conforme legislação do órgão competente; e 
XII - instruções sobre o preparo e o uso do produto, quando necessário. 
Parágrafo único - No caso de terceirização da produção, deve constar a expressão “Fabricado por”, ou 
expressão equivalente, seguida da identificação do fabricante, e a expressão “Para”, ou expressão 
equivalente, seguida da identificação do estabelecimento contratante. 
Art. 160 Nos rótulos podem constar referências a prêmios ou a menções honrosas, desde que sejam 
devidamente comprovadas as suas concessões na solicitação de registro e mediante inclusão na 
rotulagem de texto informativo ao consumidor para esclarecimento sobre os critérios, o responsável pela 
concessão e o período.   
Art. 161 Nos rótulos dos produtos de origem animal é vedada a presença de expressões, marcas, 
vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou outras representações gráficas 
que possam transmitir informações falsas, incorretas, insuficientes ou induzir o consumidor a erro ou 
confusão em relação à verdadeira natureza, composição, rendimento, procedência, tipo, qualidade, 
quantidade, validade, características nutritivas ou forma de uso do produto. 
§1º Os rótulos dos produtos de origem animal não podem destacar a presença ou ausência de 
componentes que sejam intrínsecos ou próprios de produtos de igual natureza, exceto nos casos 
previstos em legislação específica. 
§2º Os rótulos dos produtos de origem animal não podem indicar propriedades medicinais ou 
terapêuticas. 
§3º O uso de alegações de propriedade funcional ou de saúde em produtos de origem animal deve ser 
previamente aprovado pelo órgão regulador da saúde, atendendo aos critérios estabelecidos em 
legislação específica. 
 
Art. 162 O mesmo rótulo pode ser usado para produtos idênticos que sejam fabricados em diferentes 
unidades da mesma empresa, desde que cada estabelecimento tenha o produto registrado.     
§1º Na hipótese do caput, as informações de que tratam os incisos II, III, IV e VIII do art. 159 deverão ser 
indicados na rotulagem para as unidades fabricantes envolvidas. 
§2º A unidade fabricante do produto deve ser identificada claramente na rotulagem, por meio de texto 
informativo, código ou outra forma que assegure a informação correta.     
§3º Alternativamente à indicação dos carimbos de inspeção das unidades fabricantes envolvidas, a 
empresa poderá optar pela indicação na rotulagem de um único carimbo de inspeção referente à 
unidade fabricante. 
Art. 163 Os rótulos devem ser impressos, litografados, gravados ou pintados, respeitando a ortografia 
oficial e o sistema legal de unidades e medidas. 
Art. 164 Nenhum rótulo, etiqueta ou selo pode ser aplicado de forma que esconda ou encubra, total ou 
parcialmente, dizeres obrigatórios de rotulagem ou o “Selo do Serviço de Inspeção Municipal”. 
Art. 165 Os rótulos das embalagens de produtos não destinados à alimentação humana devem conter, a 
declaração de não comestível com caracteres destacados em caixa alta. 
Art. 166 A rotulagem dos produtos de origem animal deve atender às determinações estabelecidas neste 
Decreto, em normas complementares e em legislação específica. 

 
 

CAPÍTULO XI 
Dos Carimbos de Inspeção 

Art. 167 O “Selo do Serviço de Inspeção Municipal” é o carimbo de inspeção que representa a marca 
oficial do Serviço de Inspeção Municipal e constitui a garantia de que o produto é procedente de 
estabelecimento inspecionado e fiscalizado pelo S.I.M. 
Art. 168 O número de registro do estabelecimento deve ser identificado no carimbo oficial cujos 
formatos, dimensões e empregos são fixados no Anexo II deste Decreto. 
§1º O carimbo deve conter: 
I – formas geométricas, se for o caso idênticas e concêntricas, sejam, elipses, círculos ou retângulos, a 
que couber conforme diferenciação de uso do carimbo; 
II - a expressão “SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO”, em caixa alta e 
centralizado; 
III - a palavra “SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL”, em caixa alta, na parte superior do espaço entre 
a formas geométricas externa e interna; 
IV – a palavra “SÃO JOSÉ DO RIO PRETO”, em caixa alta, na parte inferior da forma geométrica; 
V – as iniciais “S.I.M.”, na parte superior do espaço da forma geométrica; 
VI – a palavra “INSPECIONADO” ou “CONDENADO”, ou, as letras “S”, “C” ou “TF”, o que couber, em 
caixa alta, ao centro do espaço da forma geométrica interna; 
VII - o número de registro do estabelecimento, disposto na forma geométrica interna.  
§2º As iniciais “S.I.M.” significam “Serviço de Inspeção Municipal”. 
§3º O número de registro do estabelecimento constante do carimbo de inspeção não é precedido da 
designação “número” ou de sua abreviatura (nº) e é aplicado no lugar correspondente. 
§4º A critério do Serviço de Inspeção Municipal poderá ser permitida a impressão do carimbo em relevo 
ou pelo processo de impressão automática a tinta, indelével, na tampa ou no fundo das embalagens, 
quando as dimensões destas não possibilitarem a impressão do carimbo no rótulo. 
§5º A critério do Serviço de Inspeção Municipal poderá ser dispensado o uso da expressão 
“SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO” nos casos em que os carimbos 
forem gravados em relevo em vidros, latas, plásticos termo moldáveis e os apostos em carcaças ou 
quartos de carcaças. 
Art. 169 Os diferentes modelos de carimbos a serem usados nos estabelecimentos inspecionados e 
fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Municipal devem obedecer às seguintes especificações: 
I - Modelo 1 de carimbo, sendo composto por: 
a) forma geométrica: elíptica no sentido horizontal; 
b) fonte: Arial; 
c) dizeres: INSPECIONADO; ao centro do espaço da forma geométrica interna; 
d) dimensões: 
1. 7cm x 5cm (sete centímetros por cinco centímetros) de diâmetro, quando aplicado em carcaças ou 
quartos de bovinos, de búfalos, de equídeos e de ratitas, ou; 
2. 5cm x 3cm (cinco centímetros por três centímetros) de diâmetro, quando aplicado em carcaças ou 
quartos de suídeos, de ovinos e de caprinos. 
e) uso: para carcaças ou os quartos das carcaças de animais em condições de consumo em natureza. 
II – Modelo 2 de carimbo, sendo composto por: 
a) forma geométrica: circular; 
b) fonte: Arial na cor preta sobre fundo branco, exceto quando aplicado em relevo; 
c) dizeres: INSPECIONADO; ao centro do espaço da forma geométrica interna; 
d) dimensões: 
1. 2cm (dois centímetros) de diâmetro, quando aplicado em embalagens com superfície visível para 
rotulagem menor ou igual a 10cm² (dez centímetros quadrados); 
2. 3cm (três centímetros) de diâmetro, quando aplicado nas embalagens de peso até 1kg (um 
quilograma); 
3. 4cm (quatro centímetros) de diâmetro, quando aplicado em embalagens de peso superior a 1kg (um 
quilograma) até 10kg (dez quilogramas); ou 
4. 5cm (cinco centímetros) de diâmetro, quando aplicado em embalagens de peso superior a 10kg (dez 
quilogramas); 
e) uso: para rótulos ou etiquetas de produtos de origem animal utilizados na alimentação humana, e suas 
embalagens secundárias respeitadas as mesmas proporcionalidades de peso. 
III – Modelo 3 de carimbo, sendo composto por: 
a) forma geométrica: retangular no sentido horizontal; 
b) fonte: Arial;  
c) dizeres: CONDENADO; ao centro do espaço da forma geométrica interna; 
d) dimensões: 7cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros);  
e) uso: para carcaças ou partes condenadas de carcaças. 
IV – Modelo 4 de carimbo, sendo composto por: 

 
a) forma geométrica: retangular no sentido horizontal; 
b) fonte: Arial;  
c) dizeres: as letras “S”, “C” ou “TF”, a que couber, ao centro do espaço da forma geométrica interna, 
ficando isento da obrigatoriedade de constar o número de registro do estabelecimento; 
d) dimensões: 7cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros);  
e) uso: para carcaças ou partes de carcaças destinadas ao preparo de produtos submetidos aos 
processos de salga (S), de conserva (C) ou de tratamento pelo frio (TF). 
Art. 170 Os carimbos do S.I.M. devem obedecer exatamente à descrição e aos modelos determinados 
neste Decreto, respeitadas as dimensões, a forma, os dizeres, o idioma, o tipo e o corpo de letra e 
devem ser colocados em destaque nas testeiras das caixas e de outras embalagens, nos rótulos ou nos 
produtos, numa cor única, de preferência preta, quando impressos, gravados ou litografados. 
Parágrafo único - É obrigação do estabelecimento arcar com os custos para a confecção dos carimbos 
que serão empregados em sua atividade industrial. 
 

CAPÍTULO XII  
Da Análise Laboratorial 

Art. 171 As matérias-primas, os produtos de origem animal e toda e qualquer substância que entre em 
suas elaborações, estão sujeitos a análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia 
molecular, histológicas e demais análises que se fizerem necessárias para a avaliação da conformidade. 
Parágrafo único - Sempre que o Serviço de Inspeção Municipal julgar necessário, realizará a coleta de 
amostras para análises laboratoriais. 
Art. 172 Para realização das análises fiscais será coletada amostra em triplicata assegurando-se sua 
inviolabilidade e conservação. 
§1º Uma das amostras coletadas deve ser encaminhada ao laboratório, e as demais amostras serão 
utilizadas como contraprova, sendo uma entregue ao detentor ou responsável pelo produto e a outra 
mantida em poder do Serviço de Inspeção Municipal. 
 
§2º É de responsabilidade do detentor ou do responsável pelo produto, a conservação de sua amostra 
de contraprova, de modo a garantir a sua integridade física. 
§3º Não serão coletadas amostras fiscais em triplicata quando: 
I - a quantidade ou a natureza do produto não permitirem; 
II - o produto apresentar prazo de validade exíguo, sem que haja tempo hábil para a realização da 
análise de contraprova; 
III - se tratar de análises fiscais realizadas durante os procedimentos de rotina de inspeção oficial;      
IV - forem destinadas à realização de análises microbiológicas, por ser considerada impertinente a 
análise de contraprova nestes casos; e       
V - se tratar de ensaios para detecção de analitos que não se mantenham estáveis ao longo do tempo. 
§4º Para os fins do inciso II do § 3º, considera-se que o produto apresenta prazo de validade exíguo 
quando possuir prazo de validade remanescente igual ou inferior a quarenta e cinco dias, contado da 
data da coleta. 
§5º A coleta de amostra será realizada mediante a lavratura do Termo de Coleta de Amostra (TECA) ou 
do Termo de Coleta e Laudo dos Parâmetros Básicos de Potabilidade da Água (TECLA), o que couber, 
ambos lavrados em 3 vias, destinando-se: 
I - a primeira via ao laboratório que realizará as análises; 
II – a segunda via ao responsável pelo estabelecimento, e; 
III – a terceira ao Serviço de Inspeção Municipal.  
Art. 173 Quando necessário o Inspetor Sanitário do S.I.M. lavrará o Termo de Coleta de Amostra 
(TECA), o qual conterá: 
I – número e série do Termo de Coleta de Amostra; 
II – o local, a data e a hora da lavratura; 
III – a indicação da motivação da coleta; 
IV – a identificação do interessado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço, a 
razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ); 
V – informações detalhando o item coletado, os números dos lacres utilizados nas amostras e quais 
análises serão realizadas; 
VI – nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. responsável pela coleta; 
VII – a ciência do interessado: 
a) o nome e a assinatura do interessado, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
§1º Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do interessado será feita anotação do fato e o 
interessado será cientificado do Termo de Coleta de Amostra (TECA) por meio de notificação, que será 
feita através de carta registrada e por publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 
588/2019. 

 
§2º O modelo do Termo de Coleta de Amostra (TECA) é apresentado no Anexo III deste Decreto. 
Art. 174 – Quando necessário o Inspetor Sanitário do S.I.M. lavrará o Termo de Coleta de Amostra e 
Laudo dos Parâmetros Básicos de Potabilidade da Água (TECLA), o qual conterá: 
I – número e série do Termo de Coleta de Amostra; 
II – o local, a data e a hora da lavratura; 
III – a indicação da motivação da coleta; 
IV – a identificação do interessado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço: 
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica. 
V – informações detalhando o item coletado, caso tenha sido realizada análise in loco a indicação dos 
valores obtidos e quais análises serão realizadas; 
VI – nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. responsável pela coleta; 
VII – a ciência do interessado: 
a) o nome e a assinatura do interessado, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
 
§1º - Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do interessado, pessoa física ou jurídica, será 
feita anotação do fato e o interessado será cientificado do Termo de Coleta de Amostra e Laudo dos 
Parâmetros Básicos de Potabilidade da Água (TECLA) por meio de notificação, que será feita através de 
carta registrada e por publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 588/2019. 
§2º – O modelo do Termo de Coleta de Amostra e Laudo dos Parâmetros Básicos de Potabilidade da 
Água (TECLA) é apresentado no Anexo IV deste Decreto. 
Art. 175 A coleta de amostra de matéria-prima, de produto ou de qualquer substância que entre em sua 
elaboração e de água de abastecimento para análise fiscal deve ser efetuada pelos inspetores sanitários 
do S.I.M. 
§1º A amostra deve ser coletada, sempre que possível, na presença do detentor do produto ou de seu 
representante, conforme o caso. 
§2º A aposição no TECA ou TECLA da assinatura do detentor do produto ou de seu representante, 
atesta que houve o acompanhamento que trata o §1º, e, que permaneceu amostra de contraprova em 
poder do detentor do produto ou de seu representante, quando for o caso. 
§3º Não deve ser coletada amostra de produto cuja identidade, composição, integridade ou conservação 
esteja comprometida. 
§4º Quando da coleta de amostra de água de abastecimento, a critério do inspetor sanitário do S.I.M. e, 
em observância às normas específicas, determinados analitos poderão ser aferidos in loco, e nestes 
casos a conclusão final sobre a potabilidade da água ocorrerá após laudo da análise em laboratório, 
caso a amostra tenha sido enviada.  
Art. 176 As amostras para análises devem ser coletadas, manuseadas, acondicionadas, identificadas e 
transportadas de modo a garantir a manutenção de sua integridade física e a conferir conservação 
adequada ao produto. 
Art. 177 Nos casos de resultados de análises fiscal em desacordo com a legislação, o Serviço de 
Inspeção Municipal cientificará o interessado dos resultados analíticos obtidos e adotará as ações fiscais 
e administrativas pertinentes. 
Art. 178 Nos casos de resultados de análises fiscais em desacordo com a legislação é facultado ao 
responsável legal do estabelecimento requerer ao Serviço de Inspeção Municipal a análise pericial na 
amostra de contraprova, caso esta exista, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data de 
ciência do resultado. 
§1º Diante da não apresentação do requerimento dentro do prazo estipulado no caput mantêm-se o 
resultado da análise fiscal.  
§2º Ao requerer a análise da contraprova, o interessado deve indicar no requerimento o nome de um 
assistente habilitado com competência técnica para acompanhar a realização da análise pericial na 
amostra de contraprova. 
§3º O Serviço de Inspeção Municipal e o interessado estabelecerão conjuntamente a data, a hora e o 
laboratório oficial ou credenciado em que se realizará a análise pericial na amostra de contraprova. 
§4º Deve ser utilizada na análise pericial a amostra de contraprova que se encontra em poder do 
interessado. 
§5º Deve ser utilizada na perícia de contraprova o mesmo método de análise empregado na análise 
fiscal.  
§6º A análise pericial não será realizada no caso da amostra de contraprova apresentar indícios de 
alteração ou violação. 
§7º Na hipótese de que trata o § 6º, o resultado da análise fiscal será considerado definitivo. 
§8º Na hipótese de divergência quanto ao resultado da análise fiscal ou discordância entre os resultados 
da análise fiscal com o resultado da análise pericial de contraprova, será realizado novo exame pericial 
sobre a amostra de contraprova em poder do laboratório ou do Serviço de Inspeção Municipal. 

 
§9º O não comparecimento do assistente indicado pelo interessado na data e hora estabelecidas ou a 
inexistência da amostra de contraprova sob a guarda do interessado, implica a aceitação do resultado da 
análise fiscal. 
Art. 179 O estabelecimento deve realizar controle de seu processo produtivo, por meio de análises 
físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem 
necessárias para a avaliação da conformidade de matérias-primas e de produtos de origem animal 
prevista em seu programa de autocontrole, de acordo com métodos com reconhecimento técnico e 
científico comprovados, e dispondo de evidências auditáveis que comprovem a efetiva realização do 
referido controle. 
Art. 180 Os procedimentos de coleta, de acondicionamento e de remessa de amostras para análises 
fiscais, bem como sua frequência, seguirão o estabelecido em normas específicas. 
Art. 181 As despesas de análises fiscal, relativas ao acondicionamento, transporte e análise 
laboratoriais, correrão por conta do estabelecimento. 
§1º As análises devem ser realizadas em laboratório oficial ou laboratório credenciado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. 
§2º Também estão compreendidas como despesas do estabelecimento a realização das análises 
periciais em amostras de contraprova. 

 
CAPÍTULO XIII 

Das Ações e Procedimentos Administrativos 
Seção I 

Das infrações e das Responsabilidades 
Art. 182 Para fins deste Decreto e de suas normas complementares considera-se infração a 
desobediência ou a inobservância ao disposto nas normas legais e regulamentos que, por qualquer 
forma, se destinem a garantir a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de 
origem animal. 
Art. 183 As infrações previstas neste Decreto prescrevem em 5 (cinco) anos. 
§1º A prescrição interromper-se-á por qualquer ato formal que objetive a apuração da infração e 
consequente imposição de penalidade. 
§2º Não corre prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de julgamento. 
Art. 184 Serão responsabilizadas pela infração às disposições deste Decreto, para efeito da aplicação 
das penalidades nele previstas: 
I - As pessoas jurídicas registradas no Serviço de Inspeção Municipal; 
II – As pessoas jurídicas não registradas, quando constatado o exercício irregular de atividades 
regulamentadas por este Decreto; e  
III - As pessoas físicas, quando constatado o exercício ilegal de atividades regulamentadas por este 
Decreto.  
Parágrafo único - Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de 
eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis que vierem a determinar avaria, deterioração ou 
alteração de locais, produtos ou bens. 
 

 
Seção II 

Das penalidades 
Art. 185 As infrações previstas, sem prejuízo das sanções da natureza civil ou penal cabíveis, serão 
punidas, alternativa, sucessiva ou cumulativamente, com a penalidade de: 
I – advertência; 
II – multa; 
III – apreensão de produtos, matérias-primas; subprodutos e derivados; 
IV – inutilização de produtos, matérias-primas, subprodutos e derivados; 
V – interdição de produtos, matérias-primas, subprodutos e derivados; 
VI – suspensão de vendas de produtos; subprodutos e derivados; 
VII – suspensão de fabricação de produtos; 
VIII – cancelamento de registro de produto e/ou rótulos; 
IX – apreensão de rotulagens, etiquetas, embalagens e carimbos; 
X – inutilização de rotulagens, etiquetas, embalagens e carimbos; 
XI – interdição parcial ou total do estabelecimento; 
XII – interdição de equipamento; 
XIII – suspensão do registro do estabelecimento; 
XIV – cancelamento do registro do estabelecimento. 
 
Parágrafo único - Quando aplicada a penalidade de inutilização, previstas nos incisos IV e X, caberá ao 
detentor ou responsável pelos produtos, matérias-primas, subprodutos e derivados, rotulagens, 

 
etiquetas, embalagens e carimbos, o ônus do recolhimento, transporte e inutilização, acompanhado pelo 
Inspetor Sanitário do S.I.M., até não mais ser possível sua utilização. 
Art. 186 Constituem infrações ao disposto neste Decreto, e suas respectivas penalidades, além de 
outras previstas: 
I – Fazer funcionar estabelecimento de produtos de origem animal sem o devido registro no órgão oficial 
de inspeção. 
a) Penalidade - advertência, apreensão, inutilização, interdição e/ou multa. 
II – Construir, ampliar, remodelar ou reformar instalações sem a prévia aprovação do projeto. 
a) Penalidade - advertência, apreensão, inutilização, interdição e/ou multa. 
III - Não realizar as transferências de responsabilidade junto ao Serviço de Inspeção Municipal por 
ocasião de venda, aluguel, arrendamento ou doação de estabelecimento. 
a) Penalidade – advertência e/ou multa. 
IV – Fazer funcionar estabelecimento de produto de origem animal sem a habilitação de responsável 
técnico médico veterinário. 
a) Penalidade – advertência e/ou multa. 
V - Utilizar rótulo que não atende ao disposto na legislação específica aplicável. 
a) Penalidade – advertência, apreensão, inutilização, interdição, suspensão e/ou multa. 
VI – Construir ou fazer funcionar estabelecimento sem possuir licenciamento no órgão ambiental 
competente e/ou descumprir normas e regulamentos na área de saneamento ambiental. 
a) Penalidade – advertência, interdição, suspensão, cancelamento e/ou multa. 
VII - Armazenar ou expedir matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens em condições 
inadequadas, com prazo de validade expirado ou apor novos prazos depois de expirada a sua validade. 
a) Penalidade – advertência, apreensão, inutilização, interdição e/ou multa. 
VIII - Expedir produto sem a indicação de prazo de validade.      
a) Penalidade – advertência, apreensão, inutilização, interdição e/ou multa. 
IX - Ultrapassar a capacidade máxima de abate, de industrialização, de beneficiamento ou de 
armazenagem. 
a) Penalidade - advertência, apreensão, inutilização, interdição e/ou multa. 
X - Elaborar produtos que não possuam processos de fabricação, de formulação e de composição 
registrados no Serviço de Inspeção Municipal. 
a) Penalidade - apreensão, inutilização, suspensão, interdição, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XI - Expedir produtos sem rótulos ou produtos que não tenham sido registrados no Serviço de Inspeção 
Municipal. 
a) Penalidade - apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XII - Desobedecer ou inobservar os preceitos de bem-estar animal dispostos neste Decreto e em normas 
específicas referentes aos produtos de origem animal. 
a) Penalidade - suspensão, interdição, cancelamento do registro do estabelecimento e/ou multa. 
XIII - Receber, utilizar, transportar, armazenar ou expedir matéria-prima, ingrediente ou produto 
desprovido da comprovação de sua procedência. 
a) Penalidade- advertência, apreensão, inutilização, interdição e/ou multa. 
XIV - Não cumprir os procedimentos previstos pelo estabelecimento em seus programas de autocontrole 
ou não cumprir os prazos fixados nos mesmos.  
a) Penalidade- advertência e/ou multa. 
XV - Fabricar, expedir ou distribuir produtos de origem animal com rotulagem falsificada.  
a) Penalidade- apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
 
XVI - elaborar produtos que não atendem ao disposto na legislação específica ou em desacordo com os 
processos de fabricação, de formulação e de composição registrados pelo Serviço de Inspeção 
Municipal. 
a) Penalidade- apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XVII - sonegar informação que, direta ou indiretamente, interesse ao Serviço de Inspeção Municipal e ao 
consumidor.   
a) Penalidade- advertência, apreensão, interdição, inutilização, suspensão e/ou multa. 
XVIII - fraudar registros sujeitos à verificação pelo Serviço de Inspeção Municipal; 
a) Penalidade- apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XIX - ceder ou utilizar de forma irregular carimbos oficiais, rótulos e embalagens. 
a) Penalidade- apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XX – Alterar ou adulterar matéria-prima, ingrediente ou produto de origem animal. 
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a) Penalidade- apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XXI - simular a legalidade de matérias-primas, de ingredientes ou de produtos de origem desconhecida. 
a) Penalidade- advertência, apreensão, interdição, inutilização e/ou multa. 
XXII – obstar ou embaraçar a ação do Inspetor Sanitário do Serviço de Inspeção Municipal no exercício 
de suas funções, com vistas a dificultar, a retardar, a impedir, a restringir ou a burlar os trabalhos de 
fiscalização. 
a) Penalidade – advertência e/ou multa. 
XXIII - desacatar, intimidar, ameaçar, agredir ou tentar subornar o inspetor sanitário do Serviço Municipal 
de Inspeção. 
a) Penalidade – advertência e/ou multa. 
XXIV - produzir ou expedir produtos que sejam impróprios ao consumo humano. 
a) Penalidade - apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XXV - utilizar matérias-primas e produtos condenados, não inspecionados ou sem procedência 
conhecida no preparo de produtos usados na alimentação humana.       
a) Penalidade - apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XXVI - utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, matéria-prima, produto, rótulo ou 
embalagem apreendidos pelo Serviço de Inspeção Municipal e mantidos sob a guarda do 
estabelecimento. 
a) Penalidade - apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XXVII – utilizar documentos oficiais e outros documentos de interesse do Serviço de Inspeção Municipal, 
falsificados ou fraudados. 
a) Penalidade - apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XXVIII - não realizar o recolhimento de produtos que são impróprios para o consumo humano.         
a) Penalidade – interdição, suspensão do registro do estabelecimento, cancelamento.  
XXIX - deixar de fornecer os dados estatísticos de interesse do Serviço de Inspeção Municipal nos 
prazos regulamentares. 
a) Penalidade – advertência e/ou multa. 
XXX - iniciar atividade sem atender exigências ou pendências estabelecidas por ocasião da concessão 
do Certificado de Registro do Estabelecimento.  
a) Penalidade – advertência, suspensão, interdição e/ou multa. 
XXXI - utilizar de forma irregular ou inserir informações ou documentação falsas, enganosas ou inexatas 
nos sistemas informatizados do Serviço de Inspeção Municipal. 
a) Penalidade – advertência e/ou multa. 
 
XXXII - descumprir determinações de interdição total ou parcial de instalações ou equipamentos, de 
suspensão de atividades ou outras impostas em decorrência de fiscalizações ou autuações, incluídas 
aquelas determinadas por ações cautelares.         
a) Penalidade- apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XXXIII - não realizar os tratamentos de destinação industrial ou de aproveitamento condicional 
estabelecidos neste Decreto, em normas complementares ou específicas, ou não dar a destinação 
adequada aos produtos condenados.       
a) Penalidade- apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
estabelecimento e/ou multa. 
XXXIV - Instalar ou fazer funcionar equipamentos inadequados, em número insuficiente, conforme 
definido em normas específicas, em condições precárias de funcionamento ou contrariando normas 
legais e regulamentos pertinentes em relação ao porte ou finalidade do estabelecimento. 
a) Penalidade- suspensão, interdição, cancelamento e/ou multa. 
XXXV - Transgredir outras normas legais, federal, estadual ou municipal, destinadas a garantir a 
inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal. 
a) Penalidade – advertência, apreensão, inutilização, interdição, suspensão, cancelamento do registro do 
produto, suspensão do registro do estabelecimento, cancelamento do registro do estabelecimento e/ou 
multa. 
Art. 187 As infrações ao disposto neste Decreto são classificadas em: 
I – leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes; 
II – graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 
III – gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de pelo menos duas circunstâncias 
agravantes. 
Art. 188 Para graduação e imposição da penalidade devem ser considerados os seguintes elementos: 

 
I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
II – a gravidade do fato, quanto à qualidade e inocuidade do produto de origem animal; 
III – o histórico de não conformidade concernente às leis e normas relacionadas aos produtos de origem 
animal. 
Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto neste artigo para a aplicação da penalidade de multa 
deverá ser considerada a capacidade econômica do infrator. 
Art. 189 Para os efeitos deste Decreto são consideradas circunstâncias atenuantes: 
I – a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento; 
II – o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as consequências do 
ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado; 
III – ser o infrator primário, e a falta cometida, sem consequências graves para a saúde pública. 
Art. 190 Para os efeitos deste Decreto são consideradas circunstâncias agravantes: 
I – ser o infrator reincidente; 
II – ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária; 
III – o infrator coagir outrem para execução material da infração; 
IV – ter a infração consequências graves à saúde pública; 
V – ter agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé; 
VI – ter havido, intencionalmente, obstrução ou interposição de obstáculos dificultando a ação de 
inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. 
Art. 191 Para os efeitos deste Decreto é considerado reincidente o infrator que cometer qualquer 
infração prevista neste Decreto, em prazo inferior a 5 (cinco) anos contados da data da lavratura da 
última infração, ou tendo havido o respectivo Processo Administrativo, da data em que transitar em 
julgado a decisão final que tenha decidido manter a autuação outrora lavrada. 
§1º A reincidência de que trata o caput é a específica, ou seja, a caracterizada pela repetição de infração 
já anteriormente cometida, cujo enquadramento repetir-se no mesmo dispositivo legal vigente. 
§2º As penalidades aplicadas, após o trânsito em julgado administrativo, serão consideradas para a 
determinação da reincidência em relação a fato praticado depois do início da vigência deste Decreto. 
 
Art. 192 A penalidade de cancelamento do registro do estabelecimento poderá ser aplicada nos casos 
de: 
I - reincidência em infração classificada como gravíssima; 
II - reincidência em infração cuja penalidade tenha sido:  
a) interdição total do estabelecimento;  
b) suspensão de vendas de produtos, subprodutos e derivados; 
c) suspenção de fabricação de produtos; e 
d) suspensão do registro do estabelecimento. 
III - interdição total do estabelecimento ou suspensão do registro do estabelecimento por período 
superior a doze meses. 
Art. 193 A penalidade de multa seguirá a seguinte graduação: 
I – de 5 (cinco) a 200 (duzentas) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município (UFM) vigente, 
para infrações consideradas leves; 
II – de 201 (duzentas e uma) a 500 (quinhentas) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal Município 
(UFM) vigente, para infrações primárias consideradas graves; 
III – de 501 (quinhentas e uma) a 2.000 (duas mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município 
(UFM) vigente, para infrações consideradas gravíssimas. 
 
Parágrafo único. As multas a partir da reincidência específica deverão ser acrescidas de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da última multa imposta para a mesma infração. 
 

Seção III 
Das medidas cautelares e dos produtos impróprios para consumo humano 

Art. 194 Se houver evidência ou suspeita de que um produto de origem animal represente risco à saúde 
pública ou seja impróprio para o consumo humano, o Serviço de Inspeção Municipal aplicará, em medida 
cautelar, alternativa, sucessiva ou cumulativamente, as penalidades previstas nos incisos III, V, VI, VII, 
IX e XI do Art. 185: 
§1º Em suplementação às ações de carácter cautelar o Serviço de Inspeção Municipal poderá: 
a) coletar amostras do produto para realização de análises fiscais; ou 
b) determinar que o estabelecimento realize a coleta de amostras para análises fiscais, a serem 
realizadas em laboratório oficial ou credenciado oficial ou laboratório credenciado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, seguindo os procedimentos estabelecidos neste 
Decreto. 
§2º As medidas cautelares adotadas devem ser proporcionais e tecnicamente relacionadas aos fatos 
que as motivaram. 

 
§3º Quando a apreensão e/ou interdição de produtos for motivada por deficiências de controle do 
processo de produção, as medidas cautelares poderão ser estendidas a outros lotes de produtos 
fabricados sob as mesmas condições.  
§4º Após a identificação da causa da irregularidade e a adoção das medidas corretivas cabíveis, a 
retomada do processo de fabricação será autorizada.    
§5º Quando for tecnicamente pertinente, a liberação de produtos apreendidos e/ou interditados poderá 
ser condicionada à apresentação de laudos laboratoriais que evidenciem a inexistência da irregularidade. 
§6º O Serviço de Inspeção Municipal poderá determinar que o estabelecimento desenvolva e aplique um 
plano de amostragem para realização de análises laboratoriais, cujos resultados respaldarão a 
manutenção da retomada do processo de fabricação quando a causa que motivou a adoção da medida 
cautelar for relacionada às deficiências do controle de processo de produção. 
§7º O disposto no caput não afasta as competências de outros órgãos fiscalizadores, na forma da 
legislação. 
Art. 195 Consideram-se impróprios para o consumo humano, na forma em que se apresentam, no todo 
ou em parte, as matérias-primas ou os produtos de origem animal que: 
I - apresentem-se alterados; 
II - apresentem-se adulterados;     
III - apresentem-se danificados por umidade ou fermentação, rançosos, com características físicas ou 
sensoriais anormais, contendo quaisquer sujidades ou que demonstrem pouco cuidado na manipulação, 
na elaboração, na conservação ou no acondicionamento; 
IV - contenham substâncias ou contaminantes que não possuam limite estabelecido em legislação, mas 
que possam prejudicar a saúde do consumidor; 
V - contenham substâncias tóxicas ou compostos radioativos em níveis acima dos limites permitidos em 
legislação específica; 
VI - contenham microrganismos patogênicos em níveis acima dos limites permitidos neste Decreto, em 
normas complementares e em legislação específica; 
VII - revelem-se inadequados aos fins a que se destinam; 
VIII - contenham contaminantes, resíduos de agrotóxicos, de produtos de uso veterinário acima dos 
limites estabelecidos em legislação específica; 
IX - sejam obtidos de animais que estejam sendo submetidos a tratamento com produtos de uso 
veterinário ou durante o período de carência recomendado pelo fabricante; 
X - sejam obtidos de animais que receberam alimentos ou produtos de uso veterinário que possam 
prejudicar a qualidade do produto; 
XI - apresentem embalagens estufadas; 
XII - apresentem embalagens defeituosas, perfuradas ou rasgadas, com seu conteúdo exposto à 
contaminação e à deterioração; 
XIII - estejam com o prazo de validade expirado; 
XIV - não possuam procedência conhecida; ou 
XV - não estejam claramente identificados como oriundos de estabelecimento sob inspeção sanitária. 
Parágrafo único - Outras situações não previstas nos incisos de I a XV podem tornar as matérias-
primas e os produtos impróprios para consumo humano, conforme critérios definidos pelo Serviço de 
Inspeção Municipal. 
Art. 196 Além dos casos previstos no Art. 195, as carnes ou os produtos cárneos devem ser 
considerados impróprios para consumo humano, na forma como se apresentam, quando: 
I - sejam obtidos de animais que se enquadrem nos casos de condenação previstos neste Decreto e em 
normas específicas; 
II - estejam mofados ou bolorentos, exceto nos produtos em que a presença de mofos seja uma 
consequência natural de seu processamento tecnológico; ou 
III - estejam infestados por parasitas ou com indícios de ação por insetos ou roedores. 
Parágrafo único - São ainda considerados impróprios para consumo humano a carne ou os produtos 
cárneos obtidos de animais ou matérias-primas animais não submetidos à inspeção sanitária oficial. 
Art. 197 Além dos casos previstos no Art. 195, o pescado ou os produtos de pescado devem ser 
considerados impróprios para consumo humano, na forma como se apresentam, quando: 
I - estejam em mau estado de conservação e com aspecto repugnante; 
II - apresentem sinais de deterioração; 
III - sejam portadores de lesões ou doenças; 
IV - apresentem infecção muscular maciça por parasitas; 
V - tenham sido tratados por antissépticos ou conservadores não autorizados pelo Departamento de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal; 
VI - tenham sido recolhidos já mortos, salvo quando capturados em operações de pesca; ou 
VII - apresentem perfurações dos envoltórios dos embutidos por parasitas. 
Art. 198 Além dos casos previstos no Art. 195, os ovos e derivados devem ser considerados impróprios 
para consumo humano, na forma como se encontram, quando apresentem: 

 
I - alterações da gema e da clara, com gema aderente à casca, gema rompida, presença de manchas 
escuras ou de sangue alcançando também a clara, presença de embrião com mancha orbitária ou em 
adiantado estado de desenvolvimento; 
II - mumificação ou estejam secos por outra causa; 
III - podridão vermelha, negra ou branca; 
IV - contaminação por fungos, externa ou internamente; 
V - sujidades externas por materiais estercorais ou tenham tido contato com substâncias capazes de 
transmitir odores ou sabores estranhos; 
VI - rompimento da casca e estejam sujos; ou 
VII - rompimento da casca e das membranas testáceas. 
Parágrafo único - São também considerados impróprios para consumo humano os ovos que foram 
submetidos ao processo de incubação. 
Art. 199 Além dos casos previstos no Art. 195, considera-se impróprio para qualquer tipo de 
aproveitamento o leite cru, quando: 
I - provenha de propriedade interditada pela autoridade de saúde animal competente; 
II - na seleção da matéria-prima, apresente resíduos de produtos inibidores, de neutralizantes de acidez, 
de reconstituintes de densidade ou do índice crioscópico, de conservadores, de agentes inibidores do 
crescimento microbiano ou de outras substâncias estranhas à sua composição; 
III - apresente corpos estranhos ou impurezas que causem repugnância; ou 
IV - revele presença de colostro. 
Parágrafo único - O leite considerado impróprio para qualquer tipo de aproveitamento e qualquer 
produto que tenha sido preparado com ele ou que a ele tenha sido misturado devem ser descartados e 
inutilizados pelo estabelecimento. 
Art. 200 Além dos casos previstos no Art. 195, são considerados impróprios para consumo humano, na 
forma como se apresentam, o mel e o mel de abelhas sem ferrão que evidenciem fermentação avançada 
ou hidroximetilfurfural acima do estabelecido, conforme o disposto em normas específicas. 
Art. 201 Para efeito das infrações previstas neste Decreto, as matérias-primas e os produtos podem ser 
considerados alterados ou adulterados.   
§1º São considerados alterados as matérias-primas ou os produtos que não apresentem condições 
higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam e incorrem em risco à saúde pública. 
§2º São considerados adulterados as matérias-primas ou os produtos de origem animal:  
I – fraudados: 
a) as matérias-primas e os produtos que tenham sido privados parcial ou totalmente de seus 
componentes característicos em razão da substituição por outros inertes ou estranhos e não atendem ao 
disposto na legislação específica;  
b) as matérias-primas e os produtos com adição de ingredientes, de aditivos, de coadjuvantes de 
tecnologia ou de substâncias com o objetivo de dissimular ou de ocultar alterações, deficiências de 
qualidade da matéria-prima ou defeitos na elaboração do produto;   
c) as matérias-primas e os produtos elaborados com adição de ingredientes, de aditivos, de 
coadjuvantes de tecnologia ou de substâncias com o objetivo de aumentar o volume ou o peso do 
produto; ou  
d) as matérias-primas e os produtos elaborados ou comercializados em desacordo com a tecnologia ou 
o processo de fabricação estabelecido em normas específicas ou em desacordo com o processo de 
fabricação registrado, mediante supressão, abreviação ou substituição de etapas essenciais para 
qualidade ou identidade do produto.         
II - falsificados:  
a) as matérias-primas e os produtos em que tenham sido utilizadas denominações diferentes das 
previstas neste Decreto, em normas específicas ou no registro de produtos junto ao Serviço de Inspeção 
Municipal; 
b) as matérias-primas e os produtos que tenham sido elaborados, fracionados ou reembalados, expostos 
ou não ao consumo, com a aparência e as características gerais de outro produto registrado junto ao 
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e que se denominem como este, sem que o seja;   
c) as matérias-primas e os produtos que tenham sido elaborados de espécie diferente da declarada no 
rótulo ou divergente da indicada no registro do produto;     
d) as matérias-primas e os produtos que não tenham sofrido o processamento especificado em seu 
registro, expostos ou não ao consumo, e que estejam indicados como um produto processado;    
e) as matérias-primas e os produtos que sofram alterações no prazo de validade; ou  
f) as matérias-primas e os produtos que não atendam às especificações referentes à natureza ou à 
origem indicadas na rotulagem. 

 
Seção IV 

Do processo administrativo 

 
Art. 202 Quando constatadas irregularidades configuradas como infração prevista neste Decreto ou em 
outros diplomas legais vigentes, referentes aos produtos de origem animal, o Inspetor Sanitário do S.I.M. 
lavrará Termo de Notificação (NOT) ou Auto de Infração (AIF). 
Parágrafo único – As infrações às normas previstas neste Decreto e em outros diplomas legais vigentes 
relativos aos produtos de origem animal, serão apurados em processo administrativo próprio, iniciado 
com o Auto de Infração. 
Art. 203 O Termo de Notificação (NOT) será lavrado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M. em situações que 
estejam em desacordo com a legislação e que não concorram diretamente à inocuidade, a identidade, a 
qualidade e a integridade dos produtos de origem animal ou ofereçam risco a saúde do consumidor, 
mesmo que presumido. 
§1º O Termo de Notificação será lavrado em 2 (duas) vias, destinando-se a primeira ao notificado, e 
conterá: 
I – número e série do Termo de Notificação; 
II – o local, a data e a hora da constatação da irregularidade; 
III – a identificação do notificado (a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ)) 
juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço; 
IV – o ato ou fato constitutivo da irregularidade, descrito detalhadamente; 
V – a indicação de prazo, determinado pelo inspetor sanitário do S.I.M., para que sejam sanadas as 
irregularidades; 
VI – o nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. notificante e sua 
assinatura; 
VII – a ciência do notificado, através da aposição do nome, CPF e a assinatura de seu representante 
legal, ou de preposto, ou do responsável técnico. 
§2º A critério do Serviço de Inspeção Municipal, o Termo de Notificação impresso poderá ser substituído 
por meio eletrônico. 
§3º O modelo do Termo de Notificação (NOT) é apresentado no Anexo V deste Decreto.  
Art. 204 O Auto de Infração (AIF) será lavrado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M. em 03 (três) vias, 
destinando-se a primeira ao autuado, e conterá: 
I – número e série do Auto de Infração; 
II – o local, a data e a hora da constatação da infração; 
III – a identificação do autuado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço: 
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica. 
IV – o ato ou fato constitutivo da infração; 
V – a disposição legal ou regulamentar transgredida e a indicação do dispositivo legal que comina a 
penalidade a que fica sujeito o infrator; 
VI – a indicação do prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação, após sua ciência; 
VII – o nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante e sua 
assinatura; 
VIII – a ciência do autuado: 
a) o nome e a assinatura, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
§1º Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do autuado, pessoa física ou jurídica, este 
deverá ser cientificado do Auto de Infração por meio de notificação, que será feita através de carta 
registrada e por publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 588/2019. 
§2º Não poderá haver a lavratura de outro Auto de Infração, para um mesmo autuado, enquanto não 
tiver encerrado processo administrativo anterior, que tenha sido instaurado para apuração de infração ao 
mesmo dispositivo legal ou regulamentar. 
§3º O modelo do Auto de Infração (AIF) é apresentado no Anexo VI deste Decreto.  
 
Art. 205 O Auto de Imposição de Penalidade (AIP) deverá ser lavrado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M. 
depois de decorrido o prazo estipulado no inciso VI do Art. 204, ou após o indeferimento da defesa ou 
impugnação, quando houver.  
§1º Nos casos em que a infração exigir premente ação do Inspetor Sanitário do S.I.M., visando à 
segurança, à identidade, à qualidade e à inocuidade dos produtos de origem animal, as penalidades 
previstas nos incisos III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII do Art. 185 poderão ser aplicadas de imediato, sem 
prejuízo de outras eventualmente cabíveis. 
§2º O Auto de Imposição de Penalidade (AIP) será lavrado em 3 (três) vias, destinando-se a primeira ao 
autuado, e conterá: 
I – número e série do Auto de Imposição de Penalidade; 
II – o local, a data e a hora da lavratura; 
III – a identificação do autuado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço: 
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 

 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica. 
IV – o número, série e data do Auto de Infração (AIF) respectivo; 
V – o ato ou fato constitutivo da infração; 
VI – a disposição legal ou regulamentar transgredida a penalidade imposta e seu fundamento legal; 
VII – a indicação do prazo de 10 (dez) dias que o autuado tem para oferecer recurso, após sua ciência; 
VIII – nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante e sua 
assinatura; 
IX – a ciência do autuado: 
a) o nome e a assinatura do autuado, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
§3º Tratando-se da aplicação de penalidade prevista nos incisos I, II, VIII, XIII e XIV, do Art. 185, poderá 
o autuado, pessoa física ou jurídica, ser cientificado do Auto de Imposição de Penalidade por meio de 
notificação, que será feita através de carta registrada e por publicação de edital. 
§4º Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do autuado, pessoa física ou jurídica, 
especialmente quando se tratar de casos a que se refere ao §1º, o autuado deverá ser cientificado do 
Auto de Imposição de Penalidade (AIP) por meio de notificação, que será feita através de carta 
registrada e por publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 588/2019. 
§5º Na hipótese de aplicação de penalidade de multa será utilizado para o cálculo do correspondente 
valor monetário o valor da UFM (Unidade Fiscal do Município) vigente na data de lavratura do Auto de 
Imposição de Penalidade (AIP), sendo obrigatória a indicação do valor em UFM seguida pelo valor 
monetário, expresso em algarismos e por extenso, correspondente à penalidade de multa aplicada 
§6º O modelo do Auto de Imposição de Penalidade (AIP) é apresentado no Anexo VII deste Decreto. 
Art. 206 O Inspetor Sanitário do S.I.M. lavrará o Termo de Apreensão, Interdição e Inutilização (TAPI) 
sempre que lavrado o respectivo Auto de Imposição de Penalidade. 
§1º O Termo de Apreensão, Interdição e Inutilização (TAPI) será lavrado em 3 (três) vias, destinando-se 
a primeira ao autuado, e conterá: 
I – número e série do Termo de Apreensão, Interdição e Inutilização; 
II – o local, a data e a hora da lavratura; 
III – o número, série e data do Auto de Imposição de Penalidade (AIP) do qual é decorrente; 
IV – o número, série e data do Auto de Infração (AIF) do qual é decorrente; 
V – a identificação do autuado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço: 
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica. 
VI – a descrição da ação juntamente com a do objeto da ação, detalhando este último o máximo 
possível, discorrendo sobre: 
a) quando se tratar de produtos, matérias-primas, subprodutos e derivados: quando cabível, o número de 
registro do produto, quantidade total, quantidade de produto por embalagem unitária, lotes, prazos de 
validade, e outras características que individualizem o objeto da ação, ainda, se aplicável, indicar a 
temperatura do local de depósito;  
b) quando se tratar de equipamentos: sua descrição, modelo e marca, localização na planta fabril, e se 
possível o número de série; 
c) quando se tratar de instalações: a indicação inequívoca do local. 
VII - a identificação do depositário quando tratar-se de itens apreendidos e/ou interditados ou do local de 
sua inutilização, acompanhado por seu endereço: 
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica. 
VIII – nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante e sua 
assinatura; 
IX – a ciência do autuado: 
a) o nome e a assinatura do autuado, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
§2º Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do autuado, pessoa física ou jurídica, 
especialmente quando se tratar de casos a que se refere ao §1º do Art. 205, o autuado deverá ser 
cientificado do Termo de Apreensão, Interdição e Inutilização (TAPI) por meio de notificação, que será 
feita através de carta registrada e por publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 
588/2019. 
§3º O modelo do Termo de Apreensão, Interdição e Inutilização (TAPI) é apresentado no Anexo VIII 
deste Decreto. 
Art. 207 A apreensão e/ou interdição perdurará pelo tempo que for necessário até que seja 
comprovadamente esclarecido, e, se for o caso, tenham sido executadas as ações necessárias, a fim de 
sanar o fato gerador da aplicação de penalidade de apreensão e/ou interdição, acompanhada da 
apresentação de laudos, quando couber. 

 
Parágrafo único - Serão inutilizados os produtos, matérias-primas, subprodutos ou derivados que 
durante o período de apreensão e/ou interdição não mantiveram sua inocuidade, identidade, qualidade e 
integridade assegurados ou o prazo de validade tenha expirado. 
Art. 208 O Inspetor Sanitário do S.I.M. lavrará o Termo de Liberação (TELI) sempre que for cessada a 
causa geradora que motivou a aplicação da penalidade de apreensão e/ou interdição, a fim de notificar o 
interessado sobre a liberação de produtos, matérias-primas, subprodutos, derivados e equipamentos 
apreendidos ou interditados e/ou a desinterdição do estabelecimento outrora sob interdição, parcial ou 
total. 
§1º O Termo de Liberação (TELI) será lavrado em 3 (três) vias, destinando-se a primeira ao notificado, e 
conterá: 
I – número e série do Termo de Liberação; 
II – o local, a data e a hora da lavratura; 
III - o número, série e data do Termo de Apreensão, Interdição e Inutilização (TAPI) do qual é decorrente; 
IV – o número, série e data do Auto de Imposição de Penalidade (AIP) do qual é decorrente; 
V – o número, série e data do Auto de Infração (AIF) do qual é decorrente; 
VI – a identificação do notificado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço, a 
razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ); 
VII – nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. notificante e sua 
assinatura; 
VIII – a ciência do notificado, o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, 
ou do responsável técnico. 
§2º Em caso de impossibilidade de ciência do notificado, especialmente quando se tratar de casos a que 
se refere ao §1º do Art. 205, o notificado deverá ser cientificado do Termo de Liberação (TELI) por meio 
de notificação, que será feita através de carta registrada e por publicação de edital, conforme previsto na 
Lei Complementar nº 588/2019. 
§3º O modelo do Termo de Liberação (TELI) é apresentado no Anexo IX deste Decreto. 
 
Art. 209 O Termo de Notificação para Recolhimento de Multa (REMU) deverá ser lavrado pelo Inspetor 
Sanitário do S.I.M. depois de decorrido o prazo estipulado no inciso VII do Art. 205 sem que tenha havido 
o pagamento da multa ou após o indeferimento do recurso, quando houver.  
 
§1º O Termo de Notificação para Recolhimento de Multa será lavrado em 3 (três) vias, destinando-se a 
primeira ao notificado, e conterá: 
I – número e série do Termo de Notificação para Recolhimento de Multa; 
II – o local, a data e a hora da lavratura; 
III – a identificação do notificado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço: 
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica. 
IV – a indicação do valor da multa em moeda corrente, expressa em algarismos e por extenso; 
V – o número, série e data do Auto de Imposição de Penalidade (AIP) respectivo; 
VI – a disposição legal ou regulamentar transgredida a penalidade imposta e seu fundamento legal; 
VII - o número, série e data do Auto de Infração (AIF) respectivo; 
VIII – nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. notificante e sua 
assinatura; 
IX – a indicação do prazo de 30 (trinta) dias que o notificado tem para providenciar o recolhimento da 
multa bem como de sua respectiva comprovação de quitação; 
X – a ciência do autuado: 
a) o nome e a assinatura do autuado, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
§2º Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do notificado, pessoa física ou jurídica, o 
notificado deverá ser cientificado do Termo de Notificação para Recolhimento de Multa (REMU) por meio 
de notificação, que será feita através de carta registrada e por publicação de edital, conforme previsto na 
Lei Complementar nº 588/2019. 
§3º O modelo do Termo de Notificação para Recolhimento de Multa (REMU) é apresentado no Anexo X 
deste Decreto. 
Art. 210 O processo administrativo, estabelecido em decorrência da apuração de infrações às 
disposições deste Decreto e de normas complementares, observará os ritos, instâncias de julgamentos, 
prazos e outros estabelecidos neste Decreto e nos termos da Lei Complementar 633, de 24 de setembro 
de 2020. 
Art. 211 Através do disposto neste Decreto e nos termos da Lei Complementar 633, de 24 de setembro 
de 2020, são assegurados ao autuado, até o trânsito em julgado da decisão administrativa, os direitos à 
ampla defesa e ao contraditório. 

 
Art. 212 Os autos e termos lavrados pelos Inspetores Sanitários do S.I.M. devem ser claros e precisos, 
sem rasuras nem emendas. 
Art. 213 As defesas, recursos e outros documentos pertinentes ao processo administrativo devem ser 
apresentados por escrito, em vernáculo e protocolizado na Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, respeitando-se os prazos estabelecidos neste Decreto e na Lei Complementar nº 633, 
de 24 de setembro de 2020. 
Art. 214 O não recolhimento da multa e respectiva comprovação de quitação junto ao Serviço de 
Inspeção Municipal - S.I.M., no prazo estipulado, acarretará a inscrição do débito em Dívida Ativa do 
Município, na forma da legislação vigente. 
 

 
CAPÍTULO XIV 

Disposições Finais 
Art. 215 Os prazos estipulados neste Decreto correm ininterruptamente e são contados a partir do dia de 
ciência do interessado e excluem o dia do começo e incluem o do vencimento. 
§1º O início da contagem será o dia útil imediatamente posterior à data da ciência. 
§2º O término de prazos sempre será em dia útil. 
Art. 216 O trânsito de matérias-primas e de produtos de origem animal deve ser realizado por meio de 
transporte apropriado, de modo a garantir a manutenção de sua integridade e a permitir sua 
conservação. 
 
§1º Os veículos, os contentores ou os compartimentos devem ser higienizados e desinfetados antes e 
após o transporte. 
§2º Os veículos, os contentores ou os compartimentos utilizados para o transporte de matérias-primas e 
de produtos frigorificados devem dispor de isolamento térmico e, quando necessário, de equipamento 
gerador de frio, além de instrumento de controle e registro de temperatura, em atendimento ao disposto 
em normas específicas. 
Art. 217 Sempre que necessário, o Serviço de Inspeção Municipal determinará a revisão dos programas 
de autocontrole dos estabelecimentos. 
Art. 218 A inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária de produtos de origem animal 
respeitará as especificidades dos diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produção 
provenientes de estabelecimentos industriais de pequeno porte, observando-se os requisitos higiênico-
sanitários e tecnológicos, e, a garantia à inocuidade, à identidade, à qualidade e à integridade dos 
produtos. 
Art. 219 As exigências referentes à estrutura física, às dependências e aos equipamentos dos 
estabelecimentos industriais de pequeno porte de produtos de origem animal serão disciplinadas em 
normas complementares, observado o risco mínimo de disseminação de doenças para saúde animal, de 
pragas e agentes microbiológicos, físicos e químicos prejudiciais à saúde pública e aos interesses dos 
consumidores. 
Parágrafo único - Entende-se por estabelecimentos industriais de pequeno porte de produtos de origem 
animal aquele instalado em área útil construída não superior a 250m2 (duzentos e cinquenta metros 
quadrados), não ultrapassando as seguintes escalas de produção: 
a) estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais (coelhos, rãs, aves e outros 
pequenos animais) – aqueles destinados ao abate e industrialização de produtos e subprodutos de 
pequenos animais de importância econômica, com produção máxima de 05 (cinco) toneladas de carnes 
por mês. 
b) estabelecimento de abate e industrialização de médios (suínos, ovinos, caprinos) e grandes animais 
(bovinos/ bubalinos/ equinos) – aqueles destinados ao abate e/ou industrialização de produtos e 
subprodutos de médios e grandes animais de importância econômica, com produção máxima de 08 
(oito) toneladas de carnes por mês. 
c) Fábrica de produtos cárneos – aqueles destinados à industrialização de produtos e subprodutos 
cárneos em embutidos, defumados e salgados, com produção máxima de 05 (cinco) toneladas de carnes 
por mês. 
d) estabelecimento de abate e industrialização de pescado – enquadram-se os estabelecimentos 
destinados ao abate e/ou industrialização de produtos e subprodutos de peixes, moluscos, anfíbios e 
crustáceos, com produção máxima de 04 (quatro) toneladas de carnes por mês. 
e) estabelecimento de ovos – destinado à recepção e acondicionamento de ovos, com produção máxima 
de 5.000 (cinco mil) dúzias/mês. 
f) Unidade de extração e beneficiamento dos produtos das abelhas – destinado à recepção e 
industrialização de produtos das abelhas, com produção máxima de 30 (trinta) toneladas por ano. 
g) estabelecimento industrial de leite e derivados: enquadram-se todos os tipos de estabelecimentos de 
industrialização de leite e derivados previstos no presente Decreto destinados à recepção, 
pasteurização, industrialização, processamento e elaboração de queijo, iogurte e outros derivados de 
leite, com processamento máximo de 30.000 (trinta mil) litros de leite por mês. 

 
Art. 220 A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento expedirá normas complementares 
necessárias à execução deste Decreto. 
Art. 221 Os casos omissos ou as dúvidas que forem suscitadas na execução deste Decreto serão 
resolvidos pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento.       
Art. 222 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal no 10.307, de 
16 de agosto de 1999. 
Art. 223 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de janeiro de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto.  
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume 
e pela Imprensa Local. 

 
ANEXO I 

Certificado de Registro do Estabelecimento 
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ANEXO II 

Carimbos do S.I.M. – Modelos 1, 2, 3 e 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO III 
Termo de Coleta de Amostra (TECA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO IV 
Termo de Coleta de Amostra e Laudo dos Parâmetros Básicos de Potabilidade da Água (TECLA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO V 
Termo de Notificação (NOT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO VI 
Auto de Infração (AIF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO VII 
Auto de Imposição de Penalidade (AIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VIII 

Termo de Apreensão, Interdição e Inutilização (TAPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IX 

Termo de Liberação (TELI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO X 
Termo de Notificação para Recolhimento de Multa (REMU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Editais de
CITAÇÃO

Edital de citação Processo Digital nº: 1019841-84.2020.8.26.0576 Classe Assunto: Procedimento Comum Cível - Usucapião 
Extraordinária Requerente: Adalberto Menezes Lorga e outro Prioridade Idoso5ª Vara Cível5ª Vara Cível edital de citação prazo 
de 30 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, processo nº 1019841-84.2020.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Augusto Casconi, na forma da Lei, etc. Faz 
saber aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Adalberto Menezes Lorga, RG: 2.578.289-SSP/SP e CPF: 011.743.638-00 e Ana Maria Jacob Lorga, RG: 7.104.707-SSP/SP e 
CPF:184.555.608-94, ajuizou(ram) ação de usucapião, visando a posse do imóvel matrícula n.º 4.960, alegando que 
16/09/2008, adquiriram de Antonio Benini e Edenalia Aparecida Pereira Benini, a totalidade do imóvel rural matriculado perante 
o 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, registrado em 03/01/1977, tendo como proprietários originários 
Ademar Benine, casado com Analia Pedron Benine e Antonio Benine, casado com Edenalia Aparecida Pereira Benine. Em 
06/05/1986, os então proprietários Ademar Benine e Analia Pedron Benine transmitiram à Antonio Benine e Edenalia Aparecida 
Pereira Benine a parte que lhes cabia na propriedade, de modo que estes últimos tornaram-se proprietários da integralidade do 
imóvel. Já em 15/10/2008, houve o registro da alienação da propriedade aos autores. Os autores e seus antecessores de fato 
estão na posse de uma área de 8,5264 hectares que pertence ao imóvel da ré há mais de 43 anos, tendo sido iniciado ao menos 
em 1977, que a referida posse corre de forma ininterrupta, mansa e pacífica, sem qualquer oposição. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio 
Preto, aos 16 de novembro de 2020. K-13e14/01

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO HOSE 
DO RIO PRETO – SINCOMERCIO 

EDITAL
VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATROAL 
2021
O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO HOSE 
DO RIO PRETO – SINCOMERCIO, com base nos municí-
pios Adolfo,  Américo de Campos, Ariranha, Bady Bassitt, 
Buritama, Cedral, Cosmorama, Fernando Prestes, Floreal, 
General Salgado, Guapiacu, Ibirá, Icem, Ipiguá, José Bo-
nifácio, Macaubal, Mendonça,   Monte Aprazível, Nhande-
ara, Nova Aliança, Nova Granada, Palestina, Pindorama, 
Planalto, Potirendaba, Santa Adélia, São José do Rio Pre-
to, Tabapuã, Tanabi, Uchoa e Urupês, informa a todas as 
empresas integrantes da categoria econômica do comércio 
varejista e lojista em geral. Em Adolfo, Floreal, Icem e Men-
donça, comércio varejista e lojista em geral, com exclusão 
das categorias econômicas do comércio varejista de car-
nes frescas; de carvão vegetal e lenha; de fl ores e plantas 
ornamentais; de gêneros alimentícios; de material médico, 
hospitalar e científi co; de material elétrico e aparelhos eletro-
domésticos; de material ótico, fotográfi co e cinematográfi co; 
de pneumáticos; de peças e acessórios para veículos: de 
produtos farmacêuticos; de veículos automotores usados; 
dos feirantes e das empresas distribuidoras de gás liquefeito 
de petróleo e em Guapiacu, Bady-Bassitt e Ipiguá, comércio 
varejista e lojista em geral, com exclusão das categorias eco-
nômicas do comércio varejista de carnes frescas; de carvão 
vegetal e lenha; de fl ores e plantas ornamentais; de gêneros 
alimentícios; de material médico, hospitalar e científi co; de 
material elétrico e aparelhos eletrodomésticos; de material 
ótico, fotográfi co e cinematográfi co; de peças e acessórios 
para veículos; de produtos farmacêuticos; de veículos auto-
motores usados; dos feirantes e das empresas distribuidoras 
de gás liquefeito de petróleo , informa  que o vencimento da 
contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2021 
ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2021, de acordo com a 
tabela progressiva por faixa de capital social, nos termos dos 
artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT, observada as alterações promovidas pela Lei nº 
13.467/2017. Informações sobre valores da tabela e guias 
de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones 
(17) 3211-4141, por e-mail scvriopreto@yahoo.com.br ou por 
meio do site www.sincomercioriopreto.com.br. 
São Jose do Rio Preto(SP), 14 de janeiro de 2021.
Ricardo Eladio Di Lorenzo Arroyo 
Presidente
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021 PARA PROFESSORES TEMPORÁRIOS- A 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu, Estado de São Paulo, de acordo com solicitação da Secretaria Municipal de Educação 
e por determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Guapiaçu e em consonância com a Legislação 
Federal, Estadual e Municipal, torna pública a abertura das Inscrições ao Processo Seletivo para provimento das funções 
do quadro de pessoal, em caráter temporário.As contratações dos habilitados serão por tempo determinado pelo período 
do ano letivo de 2021, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, em conformidade com 
artigo 37, inciso IX da CF, e para formação de CADASTRO DE RESERVA para suprir horas-aulas excedentes ou vagas 
em decorrência de afastamentos ou licenças de qualquer natureza, que não puderem se assumidas em substituição, 
sendo que as funções serão regidas pelo Regime Estatutário/Administrativo em conformidade com a Lei Complementar 
nº 01/02 de 20 de fevereiro de 2002 e posteriores alterações. INSCRIÇÕES: Para se inscrever, o candidato à contratação 
deverá comparecer a Secretaria Municipal de Educação do Município de Guapiaçu, situada na Rua das Palmeiras, 1045 
– Centro – Guapiaçu-SP, nos dias 14 de Janeiro à 22 de Janeiro de 2021 das 8h as 16h, munidos dos documentos 
pessoais e dos comprovantes de habilitação/qualificação dos quaisquer seja detentor, para serem avaliados nos termos 
do  Item 4  do Edital;

FUNÇÃO VAGAS C/H SEM. REMUNERAÇÃO REQUISITOS
Professor  I de Apoio *CR 30 H/A R$ 1.232,00 Curso Normal em nível Médio ou Superior ou gradua-

ção plena em Pedagogia.
Professor III Apoio – 
Língua Portuguesa 

*CR 30 H/A R$1.436,00 Nível superior, licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação em 
áreas correspondente e complementação, nos termos 
da legislação vigente.

Professor III Apoio 
–Matemática

*CR 30 H/A R$1.436,00 Nível superior, licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação em 
áreas correspondente e complementação, nos termos 
da legislação vigente.

Professor III Apoio 
-  História. 

*CR 30 H/A R$1.436,00 Nível superior, licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação em 
áreas correspondente e complementação, nos termos 
da legislação vigente.

Professor III Apoio - 
Geografia.

*CR 30 H/A R$1.436,00 Nível superior, licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação em 
áreas correspondente e complementação, nos termos 
da legislação vigente.

Professor III Apoio 
– Inglês

*CR 30 H/A R$1.436,00 Nível superior, licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação em 
áreas correspondente e complementação, nos termos 
da legislação vigente.

Professor III Apoio 
- Arte.

*CR 30 H/A R$1.436,00 Nível superior, licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação em 
áreas correspondente e complementação, nos termos 
da legislação vigente.

Professor III Apoio- 
Ciências

*CR 30 H/A R$1.436,00 Nível superior, licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação em 
áreas correspondente e complementação, nos termos 
da legislação vigente

Professor III Apoio - 
Educação Física.

*CR 30 H/A R$1.436,00 Nível superior, licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação em 
áreas correspondente e complementação, nos termos 
da legislação vigente e registro no CREFs

*CR – Cadastro Reserva
CH/SEM. – Carga Horária Semanal
O edital na integra será publicado no Quadro de aviso da Prefeitura do Município de Guapiaçu/SP e nos endereços 
eletrônicos www.guapiacu.sp.gov.br - Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP, 13 de Janeiro de 2021. JEAN CARLOS 
VETORASSO - PREFEITO MUNICIPAL.

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRABALHO ODON-
TOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 
A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRABALHO ODON-
TOLÓGICO convoca seus cooperados para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
que fará realizar em sua sede à Rua Independência, 2651, Centro, São José do Rio Preto, 
São Paulo, no dia 25 de fevereiro de 2021, em regime misto: presencial e “on line”, às 15:00 
horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso esse núme-
ro não seja atingido reunir-se-ão em segunda convocação às 16:00 horas com metade mais 
um de seus cooperados, ou em terceira convocação, às 17:00 horas com o mínimo de 10 
(dez) cooperados, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: 
Ordem do Dia a ser discutida em Assembleia Geral Ordinária.
I- Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: o balanço geral do 
exercício de 2020, relatórios da contabilidade, demonstrativo de resultado e, relatórios da 
diretoria e demonstração de sobras e perdas; acompanhada do parecer do Conselho Fiscal 
e da Auditoria externa independente.
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício;
III - eleição dos componentes do Conselho Fiscal; e Conselho de Administração
IV - Fixação do valor dos honorários, gratifi cações e cédula de presença dos membros do 
Conselho de Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria;
V – Proposta de trabalho para o exercício de 2021.
VI – Analisar pedido de demissão e/ou associação da cooperativa
Para efeito de “quórum” de instalação, o número de associados existentes com direito a voto 
é de 78 (Setenta e oito) cooperados(as)
São José do Rio Preto, 11 de Janeiro de 2021. 
JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
            DIRETOR PRESIDENTE

SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, Rua XV de novembro, 2939 7ª andar sala 72, centro, CEP15015-110, cida-

de de São José do Rio Preto – Estado de São Paulo/SP

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS E CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 2021.2026
O Presidente da diretoria executiva do Sindicato de Hotéis, Restaurante, Bares e Similares 
de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições estatutárias, vem informar aos asso-
ciados em dia com as suas obrigações e no gozo de seus direitos socias, que se encontra 
aberto o processo eleitoral, cujas eleições serão realizadas no dia 02 (dois) de fevereiro de 
2021 para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e para Delegados representantes junto 
à Federação e respectivos suplentes, com mandato para o período de 18 (dezoito) de fe-
vereiro de 2021 à 18 (dezoito )  de fevereiro de 2026. Em virtude da Pandemia do Covid.19 
(Coronavírus), a votação ocorrerá de forma virtual e sigilosa, através da ferramenta Google 
Meet, das 9:00 às 16:00 horas, por meio de link que será encaminhado  aos associados 
aptos à exercerem o direito de voto previsto no Estatuto do Sindicato.  O prazo para inscri-
ção e registro de chapas é de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação deste Edital. 
Os pedidos de registros de chapas serão dirigidos ao Presidente do Sindicato, formalizados 
em duas vias, cada qual com os documentos necessários e apresentados a secretaria, 
que funcionará das 9:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas nos dias 
úteis. Em razão da Pandemia do Coronavírus, os pedidos de registros também poderão ser 
encaminhados por e-mail, cujo endereço é o seguinte: shotrest@terra.com.br, sob o título 
“REGISTRO DE CHAPA ELEIÇÃO 2021.2026”. A impugnação das candidaturas deverá ser 
feita no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a contar da publicação da relação das cha-
pas registradas. Realizar-se à primeira convocação dia 02/02/2021, a segunda 12/02/2021 
e a terceira dia 15/02/2021 caso não seja obtido quórum, respectivamente, na primeira e 
segunda votações, sendo que, todas ocorrerão no mesmo link e horário acima. O edital de 
convocação encontra-se afi xado na sede desta entidade, regulando-se os procedimentos 
eleitorais pelo disposto do Estatuto desta Entidade. São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 
2021. Paulo Roberto da Silva- Presidente.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA 

COMARCA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, 
Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresen-
taram perante o 1º Regis-
tro Civil da Comarca de 
São José do Rio Preto, os 
documentos exigidos no 
artigo 1525 do Código Civil 
brasileiro para habilitação de 
casamento:

MARCELO TEODORO 
DOS SANTOS e MARIA 
DO SOCORRO SIQUEIRA 
SILVA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, operador de caixa, 
solteiro, nascido em Prince-
sa Isabel, PB, no dia 13 de 
maio de 1998, fi lho de AN-
TONIO NILDO TEODORO 
DOS SANTOS e de MARIA 
JOSÉ DOS SANTOS. Ela, 
de nacionalidade brasileira, 
do lar, solteira, nascida em 
Princesa Isabel, PB, no dia 
15 de outubro de 1999, fi lha 
de ALEXANDRE AMARO DA 
SILVA e de SCHEYLA MA-
RIA SIQUEIRA DE MEDEI-
ROS SILVA. 

WILLIAM DE SOUSA SILVA 
e ÁGATA ISABELA DE 
SOUZA GONÇALVES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, 
pintor, solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 01 
de outubro de 1993, fi lho 
de JOSÉ APARECIDO DA 
SILVA e de APARECIDA 
BATISTA DE SOUSA SILVA. 
Ela, de nacionalidade bra-
sileira, técnica em enferma-
gem, solteira, nascida em 
Palestina, SP, no dia 20 de 
maio de 1999, fi lha de LUIZ 
SÉRGIO GONÇALVES e de 
JUCICLEIDE DE SOUZA 
GONÇALVES. 

GUSTAVO HENRIQUE 
BAUEB e NAARA COR-
RÊA CASTELLAN. Ele, de 
nacionalidade brasileira, en-
genheiro agronomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 18 de maio 
de 1993, fi lho de JORGE 
HENRIQUE BAUEB e de 
SUZANA DOS ANJOS COS-
TA BAUEB. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, médica 
veterinária, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 23 de março de 
1994, fi lha de ASSIS CAS-
TELLAN e de UMBELINA 
ADRIANA CORRÊA. 

EDVAN ATILAS SALICANO 
e ANA PAULA MARTINS. 
Ele, de nacionalidade brasi-
leira, marmorista, divorciado, 
nascido em VALINHOS, SP, 
no dia 21 de março de 1984, 
fi lho de EDVAN SALICANO 
e de MARIA HELENA ES-
COLA SALICANO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, ca-
beleleira, divorciada, nascida 
em Novo Horizonte, SP, no 
dia 26 de julho de 1981, fi lha 
de PEDRO MARTINS e de 
NAIR RICARDO MARTINS. 

Assim, lavra-se o presente 
edital de proclamas para 
que seja afi xado neste 1º 
Registro Civil em lugar de 
costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impe-
dimento, oponha-o na forma 
da lei.
São José do Rio Preto,  13 
de janeiro de 2021
David Yamaji Valença, 
Ofi cial.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

GUSTAVO ELLIEZER CARNEIRO e FERNANDA CRISTINA MIALICHI ARDUINI. Ele, 
brasileiro, natural de Urupês, Estado de São Paulo, nascido aos três (03) de abril de um mil novecentos e noventa e 
três (1993), com vinte  e sete (27) anos de idade, auxiliar geral, solteiro, filho de JOSÉ MÁRCIO CUSTÓDIO 
CARNEIRO e de dona CRISTINA GABALDI. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  vinte e seis (26) de julho de um mil novecentos e oitenta e quatro (1984), com trinta  e seis 
(36) anos de idade, farmacêutica, solteira, filha de ANTONIO LUIZ ARDUINI e de dona ANA ALICE 
MIALICHI ARDUINI.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dezesseis (16) de novembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


