
Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira

18 de março de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA
EMPENHO 1657/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 4730/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 4769/21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 4732/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a quantidade descrita na 
notifi cação referente aos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: QUEIROZ & QUEIROZ RESTAURANTE 
LTDA
EMPENHO 4835/21
Conforme informações prestadas pelo departamento res-
ponsável, o Município de São José do Rio Preto, por deter-
minação do Ilmo. Secretário Municipal de Saúde, notifi ca 
o representante legal da empresa supramencionada, para 
ciência do ocorrido e PRESTAR ESCLARECIMENTOS NO 
PRAZO DE 24 HORAS, contados do recebimento desta. 
Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. A inércia ou não cumprimento dos 
prazos estabelecidos implicará na aplicação das penalidades 
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e 
contratar com esta administração pelo prazo de até 02 anos. 
– SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO
EMPENHO 992/21
Considerando que as penalidades aplicadas anteriormente 
foram devido ao atraso na entrega total do empenho e que, 
até a presente data, uma parte do material foi entregue, 
DECIDO: MITIGAR a penalidade anteriormente aplicada. 
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual, DECIDO: MAN-
TER pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, 
a reincidência implicará em rescisão contratual e penalida-
des administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 20% 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 cum-
primento do contrato poderão implicar no agravo da penali-
zação. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
MULTA
CONTRATADA: LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED 
HOSP S/A
EMPENHO 5059/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega parcial do empenho supramencionado, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual, DECIDO: com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 20% 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.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
ATA Nº 0234/21
CONTRATADA: FELISBARGO TRANSPORTES E COMER-
CIO DE LUBRIFICANTES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valores 
Unitários - Item 01 - R$2.375,00; Item 03 – R$16,89; Item 

04 – R$2.089,00; Item 05 – R$18,99; Item 06 – R$2.229,00; 
Item 07 – R$2.379,00; Item 08 – R$2.379,00 – SMA – Adil-
son Vedroni - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
ATA Nº 0235/21
CONTRATADA: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valor 
Unitário - Item 09 - R$12,00 – SMA – Adilson Vedroni - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 22/21 
Objeto: Aquisição de 1000 ampolas (20 ml) de Propofol 
10Mg/ml que será utilizado no enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município. 
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
– Empenho nº 5768/21 – R$25.500,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa De Licitação N° 21/21 – Contrato: DIL/0009/21
CONTRATADA: LUIS ANTONIO FERRASSA (FORTMEDI-
CA)
OBJETO: Aquisição de 12 carros maca e 12 colchonetes 
para atendimento aos pacientes internados em razão do CO-
RONAVIRUS (COVID-19) – Valor Total - R$35.988,00 – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 30/2021 – Processo 
1304/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de kit de alimenta-
ção (kit II) para distribuição aos alunos da rede municipal de 
ensino durante primeiro semestre de 2021 em decorrência 
da pandemia do COVID-19. Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento. Sessão pública realizada on line com 
início dia 22/02/2021, sendo declarada vencedora a empre-
sa CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI. Houve manifestação de intenção de recurso e foram 
apresentadas as razões recursais pela empresa NUTRICIO-
NALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Foram apresen-
tadas contra razões recursais. A pregoeira, acatando o pa-
recer técnico da Secretaria requisitante, manteve a decisão 
prolatada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado 
ao Sr. Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 
que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento ao 
recurso. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ADJUDICO o Item 01 à empresa CESTA BÁSICA BRASIL 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI conforme proposta 
declarada vencedora e HOMOLOGO este procedimento 
licitatório por não vislumbrar qualquer irregularidade. Anto-
nio Pedro Pezzuto - Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O inteiro teor encontra-se a disposição dos 
interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 373/2020 – Processo 
13.161/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 14/10/2020, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: BECTON 
DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. (itens 1 , 2 
, 4), BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (itens 12 , 
13), CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. (item 3), CIRÚRGICA 
SÃO JOSÉ LTDA. (item 15), COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. (item 6), 
CREMER S/A (item 8), JOÃOMED COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS CIRÚRGICOS LTDA. (itens 9 , 10 , 11) e NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR S A (item 5). Itens 07 e 16: 
Fracassados. Item 14: Deserto. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo 
1449/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de rações e grãos 
em atendimento ao Zoológico Municipal. Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Urbanismo. Sessão pública reali-
zada on line com início dia 01/03/2021, sendo adjudicados 
os itens as empresas declaradas vencedoras: ANIMALLE 
MUNDO PET LTDA (itens 2, 7 , 8 , 9 , 10 , 11) e CARLOS 
EDUARDO PONTES VIALLE (itens 1 , 3 , 4 , 5 , 6). Item 
12: Fracassado. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado Case-
miro - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
36/2021 – PROCESSO Nº 1373/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (carnes) em atendimento das unidades escola-
res da rede municipal. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retoma-
da do pregão em epígrafe para o dia 22/03/2021 às 09:00hs 
para continuidade dos trabalhos. - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
32/2021 – PROCESSO Nº 1311/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para atendimento das unidades escolares da 
rede de ensino e eventual compra por demais equipamentos 
públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen-
to. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 22/03/2021 às 10:00hs para continui-
dade 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 ELE-
TRÔNICO n° 98/2021, PROCESSO 1922/2021, objetivando 
a aquisição de ambulância para a Central de Remoção 
Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 01/04/2021, 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° 99/2021, PROCESSO 1923/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de pneus novos para as 
viaturas do Corpo de Bombeiros. Gabinete do Prefeito. O re-
cebimento das propostas dar-se-á até o dia 01/04/2021, às 
14:30h. e abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 103/2021, PROCESSO 1944/2021, objetivan-
do o registro de preços para aquisição de ar condicionado e 
cortinas de ar com instalação inclusa para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 01/04/2021, 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° 104/2021, PROCESSO 1961/2021, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de feno para o 
Zoológico Municipal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 02/04/2021, 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 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
18 de março de 2021

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

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° 109/2021, PROCESSO 1993/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(frios e embutidos) para abastecimento do Corpo de Bom-
beiros e demais Òrgãos Públicos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 01/04/2021, 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.

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA - PGM - Nº 001/2021.  
DE 17 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre o trabalho em regime 
de “home office” no âmbito da 
Procuradoria Geral do Município, em 
função dos efeitos do Coronavírus – 
COVID-19.  
O PROCURADOR-GERAL DO 
MUNICÍPIO, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos dos 
artigos 2º a 6º, do Decreto nº 
18.558/20,  

Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de 
enfrentamento da COVID-19;  
Considerando o Decreto Municipal nº 18.554/2020, em 
especial o artigo 2º, o caput do artigo 8º e os incisos I e II do 
artigo 11 e, artigos 13 e 14 do Decreto Municipal nº 
18.861/2021;  
Considerando que o regime de teletrabalho (home office) é 
medida legal e eficiente para manter a atividade administrativa, 
bem como de se evitar o contato físico direto;  
Considerando que a Procuradoria Geral do Município possui 
meios tecnológicos de informação e de comunicação 
disponíveis, bem como de controle da produtividade de seus 
servidores;  
RESOLVE:  
Art. 1º - Os servidores públicos da Procuradoria Geral do 
Município (Procuradores, Agentes Administrativos e 
Estagiários) deverão exercer suas funções laborais, 
preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de 
lotação, em trabalho remoto - regime home office, mediante a 
utilização de tecnologia de informação e de comunicação 
disponíveis.  
§ 1º - Para fins de cumprimento das medidas estabelecidas no 
caput será franqueado o acesso remoto dos servidores 
devidamente cadastrados aos sistemas operacionais geridos 
pela Empresa Municipal de Processamento de Dados – 
EMPRO, mediante comunicação eletrônica das 
Coordenadorias da PGM, indicando os servidores em regime 

de home office e seus respectivos usuários para habilitação de 
seus equipamentos próprios ou equipamentos públicos 
solicitados conforme Termo de Responsabilidade de Guarda e 
Uso de Equipamento integrante desta IN (Anexo I). 
§ 2º - Os servidores em sistema de home office ficam 
obrigados a manter o acesso diário dos seus e-mails 
corporativos e pessoais, bem como outros meios de 
comunicação digital, especificados pelas Chefias imediatas, a 
fim de dar cumprimento às tarefas e carga de trabalho 
distribuída durante o período de realização do teletrabalho. 
Art. 2º. É estabelecido o sistema de rodízio/revezamento para 
os atendimentos de urgência e emergência, cabendo ao 
Procurador Geral, no âmbito do seu Gabinete e aos 
Coordenadores no âmbito das respectivas unidades de 
trabalho, estabelecer a escala semanal de servidores para 
cumprimento de tarefas presenciais necessárias e 
indispensáveis. 
§ 1º. O Procurador Geral, Assessoria e Coordenadorias 
trabalharão em regime de sobreaviso permanente, sem 
prejuízo das escalas de trabalho estabelecidas de forma 
alternada. 
§ 2º. As reuniões administrativas no âmbito da Procuradoria 
Geral do Município serão preferencialmente não presenciais 
(virtuais), utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e 
de comunicação disponíveis. 
Art. 3º. Toda comunicação interna (Secretarias e seus 
Departamentos) dirigida à Procuradoria Geral do Município 
deverá ser endereçada ao Gabinete do Procurador – Geral do 
Município através do e-mail: pgm.riopreto@empro.com.br para 
fins de distribuição e encaminhamentos necessários.  
Art. 4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua 
publicação. 
São José do Rio Preto, 17 de março de 2021. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

ANEXO I  
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE 
EQUIPAMENTO 

 
Nome: 
__________________________________________________
______  
Departamento:_______________________________________
__________ 
Fone para contato ________________ e-mail: 
________________________ 
Declaro que, nesta data, recebi da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a título de empréstimo, para 
meu uso exclusivo, os equipamentos especificados neste termo 
de responsabilidade, comprometendo-me a mantê-los em 
perfeito estado de conservação, ficando ciente de que:  

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

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

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

PATRIMÔNIO /DESCRIÇÃO 
__________________________________________________

_____________ 
__________________________________________________

_____________ 
__________________________________________________

_____________  
 

São José do Rio Preto, ________de_________________, 
2021.  

Ciente (Nome / 
Assinatura):_________________________________________  

 
Devolução: Atestamos que o bem foi devolvido em        /       /       

, nas seguintes condições: 
 (_) Em perfeito estado (_) Apresentando defeito (_) Faltando 

peças/ acessórios.  __________________________________________________
_____________  

(Data / assinatura / nome do responsável pelo recebimento) 
 

LEI Nº 13.715
DE 17 DE MARÇO DE 2021.

Ratifi ca protocolo de intenções fi rmado entre Municípios bra-
sileiros, com a fi nalidade de adquirir vacinas para combate à 
pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipa-
mentos na área da saúde.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica ratifi cada, nos termos da Lei Federal nº 
11.107/2005 regulamentada pelo Decreto Federal nº 
6.017/2007, a adesão do Município de São José do Rio 
Preto ao protocolo de intenções a ser fi rmado entre municí-
pios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, 
visando precipuamente a aquisição de vacinas para combate 
à pandemia do coronavírus, além de outras fi nalidades de 
interesse público relativas à aquisição de medicamentos, 
insumos e equipamentos na área da saúde.
Art. 2º O protocolo de intenções cuja autorização dada ao 
Município possibilita a sua participação junto ao referido 
Consórcio Público que, após sua ratifi cação, converter-se-á 
em contrato de consórcio público.
Art. 3º O consórcio que ora se ratifi ca terá a personalidade 
jurídica de direito público, com natureza autárquica.
Art. 4º Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária 
própria para fi ns de cumprimento do Art.8º da Lei Federal 
11.107/2005, podendo ser suplementada se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de março 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1708
(De 14 de março de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA, com proventos proporcionais sobre a mé-
dia aritmética, ao senhor WILSON GONÇALVES, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Motorista, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inci-
so II, e §3º da Constituição Federal, e de acordo com o artigo 
1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 02.2/0035/03/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 14/03/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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 

ALEXA TELECOM COMERCIO E SERIÇOS DE 
TELEFONIA EIRELI 3684690 

CENTRO DE OPERAÇÕES MISSIONÁRIAS DO 
LEÃO DE JUDÁ 3288810 

DIWYLYS OLIVEIRA COSTA 04863736304 3762690 
DSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 3676620 
FONTANELLI & SINGOLANI LTDA ME 1351320 
H MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 988810 
HUBLAB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO 
DE TECNOLOGIAS LTDA 3163330 

JENNIFER DANIELA DE PAIVA BRITO 
45581898855 3714260 

L G A & L G A SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
LTDA ME 3110760 

LD PRIME ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
LTDA 3701990 

LUA NOVA RIOPRETENSE COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 1439410 

LUIZ CARLOS GOMES 08071201898 3713920 
MC CONSTRUTORA RIO PRETO EIRELI 3580610 
NEUSZA FRANCISCHINI ALVES 18452632860 3495430 
OSMAR DOS SANTOS 16979219812 3598140 
RITA FERREIRA DOS SANTOS 3674640 
SUFFREDINI COMERCIO DE PEÇAS DE 
PRECISAO LTDA 3715360 

TANTTA BRASIL SEMI JOIAS EIRELI 3211340 
VANDERNIRA DENIS SOARES 56720890204 3761190 
VICTOR RODOLFO 39086904807 3381300 
VILA DO ACAI LANCHONETE RIO PRETO EIRELI 
ME 3452290 

São José do Rio Preto, 17 de março de 2021.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

COMUNICADO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 
7121/2021

O Pregão Eletrônico 002/2021, Processo 7121/2021, com 
abertura prevista para o dia 17 de março de 2021, foi sus-
penso devido à necessidade de se alterar seu Termo de Re-
ferência.  Em decorrência das alterações a serem realizadas 
e ausência de tempo hábil para conhecimento dos licitantes, 
a reabertura da presente licitação, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada para Prestação de Serviços 
de Telefonia Móvel (Celular) com aparelhos celulares e mo-
dens em comodato, para operação de transmissão Dados e 
Voz, de acordo com as normas e regulamentos expedidos 
pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
destinados a EMPRO Tecnologia e Informação, conforme 
Termo de Referência, anexo I, deste Edital, fi ca designado 
para o dia 31 de março 2021, às 09h30, com as publicações 
e avisos de praxe. São José do Rio Preto/SP, 17 de março 
de 2021. Fernando Geromel Prette - Pregoeiro.
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Editais de
NOTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
PALESTINA

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021
A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a abertura do processo licitatório na modalidade Tomada 
de Preços, destinado à contratação de serviços voltados à IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM SUPORTE PEDAGÓGICO, 
PORTAL DE EDUCAÇÃO NA INTERNET, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPOSTO POR CONJUNTOS IMPRESSOS (ALU-
NO E PROFESSOR) E VERSÃO DIGITAL COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO ATRAVÉS DE PLATAFORMA, conforme especifi cações constantes no 
Termo de Referência, parte integrante do Edital. A sessão realizar-se-á no dia 22 de abril de 2021, com o início do credenciamento a partir das 14h00m, 
na sede da Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina - SP, 
CEP: 15470 - 000. O Edital completo, assim como maiores informações, estará disponível a partir do dia 22 de março de 2021, no horário comercial em 
dias úteis, ou por telefone, através do número (17) 3293-1265, podendo, também, ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitacao-
pmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - Tomada de 
Preços 002/2021”, Processo Administrativo nº 022/2021 e, no campo “Mensagem”, informe os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/
CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina - SP, 17 de março de 2021. Reinaldo Aparecido da Cunha - Prefeito Municipal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.672.820/0001-
95, estabelecida à Rua Penita, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do 
Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 
e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente 
Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no 
Empreendimento “Res. São Thomaz II”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de 
forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não 
sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a 
contar da data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou 
dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em 
vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. 
Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, 
para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a 
presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a 
consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre 
as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
ANATILIA ARAUJO DA SILVA 

RODRIGUES 55855535 
414.487.788-

40 34 05 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, 
estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 
62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“SETLIFE MIRASSOL I”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou 
infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para 
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos 
contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente 
com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente 
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais 
com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 

FAM FACTORING  
35.672.198/0001-

34 39 16 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2021

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial n.º 
05/2021, que tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS DE 
FRALDAS GERIÁTRICAS”. O recebimento dos envelopes e 
documentos de credenciamento será até as 14h00 do dia 31 
de março de 2021, na Prefeitura Municipal, situada na Aveni-
da Antonio dos Santos Galante, n.º 429, Centro, Cedral/SP. 
O Edital de inteiro teor está à disposição dos interessados 
no s. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 
licitacao@cedral.sp.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.  
 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Decreto n.º 3.371, de 12 de março de 2021.

“Dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais em toda 
a Rede Municipal de Ensino e a consequente retomada de 
aulas, exclusivamente de forma remota, e dá outras provi-
dências”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e;

Considerando a necessidade da implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia do COVID-19, conforme 
classifi cação do município pelo Plano São Paulo;

Considerando a determinação do Governo do Estado em re-
lação à suspensão das aulas presenciais com a consequente 
antecipação do recesso escolar, bem como que a quantidade 
de dias de recesso escolar disposto no Calendário Escolar 
da Rede Municipal de Ensino não é sufi ciente para realizar a 
respectiva antecipação, resolve baixar o seguinte:

DECRETO:

Artigo 1.º - Ficam suspensas as aulas presenciais em toda a 
Rede Municipal de Ensino, retomando-se as aulas, exclusi-
vamente, de forma remota, a partir do dia 15 de março até o 
dia 28 de março de 2021.

Artigo 2.º - Os professores de toda Rede Municipal de 
Ensino, deverão continuar atuando em regime e jornadas já 
estabelecidas junto às unidades escolares, devendo ainda 
elaborar as atividades remotas que serão disponibilizadas 
aos alunos.

Artigo 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cedral, 12 de março de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2021

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial n.º 
05/2021, que tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS DE 
FRALDAS GERIÁTRICAS”. O recebimento dos envelopes e 
documentos de credenciamento será até as 14h00 do dia 31 
de março de 2021, na Prefeitura Municipal, situada na Aveni-
da Antonio dos Santos Galante, n.º 429, Centro, Cedral/SP. 
O Edital de inteiro teor está à disposição dos interessados 
no s. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 
licitacao@cedral.sp.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.  
 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Decreto n.º 3.371, de 12 de março de 2021.

“Dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais em toda 
a Rede Municipal de Ensino e a consequente retomada de 
aulas, exclusivamente de forma remota, e dá outras provi-
dências”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e;

Considerando a necessidade da implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia do COVID-19, conforme 
classifi cação do município pelo Plano São Paulo;

Considerando a determinação do Governo do Estado em re-
lação à suspensão das aulas presenciais com a consequen-
te antecipação do recesso escolar, bem como que a quan-
tidade de dias de recesso escolar disposto no Calendário 
Escolar da Rede Municipal de Ensino não é sufi ciente para 
realizar a respectiva antecipação, resolve baixar o seguinte:

DECRETO:
Artigo 1.º - Ficam suspensas as aulas presenciais em toda a 
Rede Municipal de Ensino, retomando-se as aulas, exclusi-
vamente, de forma remota, a partir do dia 15 de março até o 
dia 28 de março de 2021.

Artigo 2.º - Os professores de toda Rede Municipal de 
Ensino, deverão continuar atuando em regime e jornadas já 
estabelecidas junto às unidades escolares, devendo ainda 
elaborar as atividades remotas que serão disponibilizadas 
aos alunos.

Artigo 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cedral, 12 de março de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Lei Complementar n.º 01, de 17 de março de 2021. 
 

“Dispõe sobre a criação do 
Departamento Municipal da 
Agricultura do Município de 
Cedral/SP e dá outras 
providências”. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Cedral aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar,  

 
Artigo 1.º - Fica criado junto à Prefeitura Municipal de Cedral, o 

Departamento Municipal de Agricultura, vinculada à Administração Direta do 
Município.  

 
Artigo 2.º - O Departamento de Agricultura conta com o seguinte 

suporte mínimo para desempenho de suas atividades, no tocante às atividades de 
gestão, de cargos já criados:  

 
I – Coordenador Municipal da Agricultura; 
 
Artigo 3.º - A presente Lei Complementar entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogando as disposições em contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º Ano de 

Emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma 

data e local de costume. 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

Lei n.º 2.579, de 17 de março de 2021. 
 
“Institui Programa de 
Recuperação de Créditos - REFIS 
Municipal para o exercício de 2021 
e dá outras providências”. 

 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

 
Art. 1.º - Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos – 

Refis Municipal para o exercício de 2021, decorrentes de débitos de pessoas 
físicas e/ou jurídicas, constituídos ou não, tributárias e não tributárias, inscritos 
ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou 
não, inclusive os já parcelados, decorrentes de:  

 
I – Imposto Predial e Territorial Urbanos; 
II – Contribuição de Melhoria; 
III – Imposto sobre serviços – ISS; 
IV – Taxas e tarifas diversas; 
V – Multas; 
VI – Pró-Moradia; 
VII – Serviços Prestados a Terceiros, entre outros.  
 
Art. 2.º - Para participar do Programa de Recuperação de Créditos 

Municipais, o contribuinte deverá requerer a consolidação de suas dívidas com 
base no que estabelece o Artigo 1.º, podendo liquidá-las, da seguinte forma.  

 
I – com remissão de 100% (cem por cento) da multa e juros, 

calculados até a data da consolidação, mediante o pagamento à vista;  
 
II – com remissão de 70% (setenta por cento) da multa e juros, 

calculados até a data da consolidação, para pagamento em até 12 (doze) parcelas 
fixas mensais e consecutivas;  

 
III – com remissão de 50% (cinquenta por cento) da multa e juros, 

calculados até a data da consolidação, para pagamento em até 24 (vinte e 
quatro) parcelas fixas mensais e consecutivas;  

 
§ 1.º - Em qualquer das formas de parcelamento, a parcela não 

poderá ser inferior à 01 UFM para pessoa física, e, 02 UFM para pessoas 
jurídica.  

 
§ 2.º - As custas e despesas processuais, se houver, correrão por 

conta do contribuinte, as quais deverão ser apuradas e pagas diretamente junto 
ao cartório do Foro local, anterior ou posteriormente ao ato de confissão da 
dívida, objeto da presente Lei.  

 
§ 3.º - O processo judicial ficará suspenso, liberando-se eventual 

bem penhorado somente após a quitação total da dívida.  
 

§ 4.º - O contribuinte que liquidar sua dívida nos termos propostos 
na presente Lei fica isento do pagamento de honorários advocatícios.  

 
Art. 3.º - A opção pelo parcelamento de dívidas nos termos 

propostos na presente Lei sujeita o contribuinte a:  
 
I – aceitação plena e irretratável de todas as condições 

estabelecidas; 
 
II – pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem 

como o pagamento regular dos tributos e das contribuições com vencimento 
posterior a data prevista nos incisos do artigo 1.º da presente Lei;  

 
III – renúncia por qualquer outra forma de parcelamento de 

débitos, relativo a tributos e/ou contribuições, porventura existentes.  
 
Art. 4.º - Poderão optar pelo parcelamento proposto no presente 

Programa, os contribuintes que efetuarem a confissão de suas dívidas, nos 
termos da presente Lei, até 31 de outubro de 2021.  

 
§ 1.º - A dívida será cobrada integralmente, com todos os 

acréscimos legais previstos no Código Tributário Municipal, nos casos em que 
os contribuintes não optarem pelos benefícios propostos na presente Lei até a 
data estabelecida no “caput” deste artigo.  

 
§ 2.º - O prazo estabelecido no “caput” deste artigo poderá ser 

prorrogado por conveniência e interesse da Administração Publica, através de 
Decreto Municipal.  

 
Art. 5.º - O contribuinte deverá pagar a 1.ª parcela em até 15 

(quinze) dias do ato da confissão da dívida e sempre até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente para o pagamento das parcelas restantes.  

 
Art. 6.º - O atraso no pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas 

ou 04 (quatro) parcelas alternadas implicará na perda dos direitos ao 
parcelamento, descontos e demais benefícios desta Lei e será solicitado o seu 
desarquivamento judicial para o prosseguimento dos trâmites normais da 
cobrança judicial.  

 
Art. 7.º - A concessão e o gozo dos benefícios previstos nesta Lei 

ficam condicionados: 
 
I – à apresentação de requerimento no qual conste a relação dos 

débitos fiscais para os quais é solicitado o benefício;  
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II – à assinatura de termo de confissão irrevogável e irretratável de 
seus débitos consolidados nos termos do artigo 1.º, que haja em relação a cada 
débito fiscal objeto do benefício, a expressa renúncia a qualquer defesa ou 
recurso, bem como desistência dos já interpostos, formalizados nos autos dos 
respectivos processos ou em ato administrativo.  

 
Parágrafo Único - O não pagamento obriga o poder público 

municipal a ingressar com ações judiciais de cobrança, conforme exigência do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE), bem como, observância aos prazos 
prescricionais.  

 
Art. 8.º - Os benefícios concedidos por esta Lei não conferem 

qualquer direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou 
compensadas.  

 
Art. 9.º - Os débitos advindos de Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS, Taxa de Vigilância Sanitária e Taxa de Licença de 
funcionamento, referentes ao período de 08 de abril a 23 de dezembro de 2020, 
estarão isentos da cobrança de multa e juros, considerando o Decreto Municipal 
n.º 3.270, de 08 de abril de 2020.   

 
§1.º - A isenção a que dispõe o caput do artigo 9º será concedida 

independentemente da adesão ao Programa de Recuperação de Créditos.  
 
§2.º - Os débitos a que se refere o caput do artigo 9º, e desde que 

referentes ao período de 08 de abril a 23 de dezembro, poderão ser parcelados 
até o máximo de 24 (vinte e quatro) parcelas fixas mensais e consecutivas, 
devendo, inclusive, seguir as demais disposições dessa lei.  

 
Art. 10 - O Chefe do Poder Executivo Municipal expedirá, através 

de decreto, instruções complementares que se fizerem necessárias ao 
cumprimento da presente Lei.  

 
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º Ano de 

Emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma 
data e local de costume. 

 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

Lei n.º 2.580, de 17 de março de 2021. 
 

“Autoriza o Município de Cedral a 
permitir o uso de imóvel ao 6.º 
Agrupamento Policial Militar 
Local, e dá outras providências”.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 
Cedral aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

 
Art. 1.º - Fica autorizado ao Município de Cedral permitir o uso 

por 20 (vinte) anos, a título precário e gratuito, em favor do 6.º Grupamento 
Policial Militar Local, do imóvel situado à Rua da Bandeira, n.º 149, neste 
Município de Cedral, registrado sob o n.º 10.265, junto ao 1.º Ofício de Registro 
de Imóveis de São José do Rio Preto-SP.  

 
Art. 2.º - A permissão de uso de que trata o artigo anterior será 

efetivada através da formalização de “Termo de Permissão de Uso”, mediante 
condições a serem estabelecidas pelo Município de Cedral.  

 
Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º Ano de 

emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS  
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma 

data e local de costume. 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

Lei n.º 2.581, de 17 de março de 2021. 
 

“Abertura de Crédito Adicional 
Especial na Lei Orçamentária 

Anual para exercício de 2021, para 
os fins que especifica”.  

  
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 

de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei,  

 
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito 

Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no valor de R$170.149,43(cento 
e setenta mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), 
destinados ao atendimento de programas governamentais conforme 
discriminação abaixo: 
 
02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.452.0005 1.095 – Execução de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica - 
Convênio n. 100195/2020 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 02-Estado 150.000,00 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 01-Tesouro 20.149,43 
 
TOTAL 170.149,43 
 

Art. 2.º - O valor do crédito adicional especial de que trata o artigo 
1.º será coberto com os seguintes recursos: 

a) Com recursos provenientes do repasse da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional no valor residual de R$ 150.000,00. 
Convênio nº 100195/2020. 
 

b) Com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte 
dotação orçamentária: 

 

02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.452.0005 2.041 – Manutenção dos Serviços Públicos Municipais 
3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros-
P.Jurídica 

Fonte 01-Tesouro 20.149,43 

 
Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2021, nos 

mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1.º e 
2.º desta Lei.  

 
Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do 

Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei.  

 
Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições e contrário. 
 
  Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma 

data e local de costume. 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 
 

Decreto n. 3.372, de 17 de março de 2021. 
 

“Dispõe sobre o funcionamento dos 
estabelecimentos no Município de Cedral 
durante a classificação da fase 
vermelha/emergencial do Plano São Paulo 
e dá outras providências”.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, 
e;  

 
Considerando a classificação de todo o Estado de São Paulo na fase 

vermelha emergencial do Plano São Paulo;  
 
Considerando o Decreto n. 18.861, de 16 de março de 2021, do 

Município de São José do Rio Preto, o qual aumenta as restrições durante a fase 
em que a Região se encontra;  

 
Considerando o aumento na taxa de transmissão, bem como o aumento 

do número de internações do Município de São José do Rio Preto;  
 
Considerando a necessidade de implantação de medidas de prevenção e 

controle da Pandemia do COVID-19, resolve baixar o seguinte: 
 
DECRETA  
 

Art. 1º. Fica determinado, durante o período de 17 a 31 de março de 
2021, o funcionamento dos estabelecimentos no Município de Cedral na seguinte 
forma:  

 
I – Fica proibido o funcionamento e/ou realização de:  

a) Salões de beleza e barbearias;  
b) Academias de esporte e centros de ginástica;  
c) Eventos, festas, convenções, reuniões e encontros religiosos 

(missas, cultos, etc.);  

II – Poderão funcionar em sistema delivery, sendo vedado atendimento 
presencial e/ou sistema de take way (retirada no local): 

a) Lojas, galerias e estabelecimento congênere; 
b) Lojas de material de construção e comércio em geral; 
c) Lojas de conveniência; 
d) Restaurantes pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares; 
e) Açougues, padarias, hortifrúti, quitanda, supermercados e 

mercearias; 
f) Bares. 

§1º. O horário de funcionamento dos estabelecimentos dispostos no 
inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” será das 8h às 18h. 
§2º. Bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias; e similares; 
poderão funcionar em serviço de “delivery” até às 22h. 
§3º. Açougues, padarias, hortifrúti, quitandas deverão observar o horário 
de funcionamento das 8h às 18h30; supermercados e mercearias deverão 
observar horário de funcionamento das 8h às 19h30. 
§4º. Farmácias poderão funcionar apenas em sistema de delivery, até às 
22h, sendo vedado o sistema de take way (retirada no local);  
§5º. Fica proibido o consumo e/ou atendimento local em qualquer 
estabelecimento.  
§6º. Em caso de descumprimento quanto ao disposto no inciso I, “c”, 
deste artigo, as penalidades dispostas no Art. 5º  
deste Decreto, bem como as demais previstas em lei recairão sob o 
proprietário do imóvel.  
§7º. Os serviços de escritório em geral, jurídico e atividades 
administrativas, poderão funcionar apenas no sistema de teletrabalho 
(“homeoffice”). 
§8º. Os serviços de lotéricas, bancos, correios e cartório poderão 
funcionar devendo observar o atendimento individual, seguindo os 
protocolos de segurança já determinados. 
§9º. Os serviços automotivos (oficina, mecânica, funilaria, etc.) poderão 
funcionar sem atendimento presencial e sem portas abertas, devendo 
observar o horário de funcionamento das 8h às 18h.  
§10.  Os serviços de banho e tosa em pet shops poderão funcionar, sem 
atendimento presencial, ficando o estabelecimento responsável pelo 
transporte do animal (levar e buscar), devendo observar ainda o horário 

de funcionamento das 8h às 18h; o atendimento veterinário é permitido 
somente para casos de emergência. 
§11. O horário de funcionamento dos Postos de Combustíveis será das 
6h às 20h, ficando a cargo destes a responsabilidade de tomar medidas 
sanitárias e de distanciamento para evitar aglomeração, bem como a 
fiscalização para coibir o êxodo de moradores da região. 
§12. Os órgãos públicos, com exceção da área da saúde, funcionarão de 
forma interna, sem atendimento presencial ao público, somente por 
telefone e/ou endereço eletrônico. 

Art. 2º. Fica expressamente proibida a venda de bebida alcoólica durante 
o período de vigência deste Decreto, por qualquer dos estabelecimentos listados, 
em qualquer horário.   

 
Art. 3º. O uso de máscara é obrigatório em todos os estabelecimentos, 

inclusive nos espaços públicos. 
 
Art. 4º. Deverá ser observado o toque de recolher, das 20h às 5h, 

excepcionado apenas os serviços de delivery autorizados a funcionar até às 22h. 
 
Art. 5º. O descumprimento do disposto neste Decreto ensejará na 

aplicação de multa no valor de 10 (dez) UFM – Unidade Fiscal Municipal, 
equivalente à R$1.296,60 (um duzentos e noventa e seis reais e sessenta 
centavos);  

 
§1º. O estabelecimento será multado apenas 01 (uma) vez; após, o 
estabelecimento será lacrado até que se encerre o período disposto no art. 
1º deste Decreto Municipal.  
 
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 
Cedral, 17 de Março de 2021; 91º Ano de Emancipação Político-

Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e local de 

costume.  
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 

Decreto n.º 3.373, de 17 de março de 2021. 
 
 
 

“Abertura de Crédito Adicional 
Especial na Lei Orçamentária 
Anual para exercício de 2021, para 
os fins que especifica”.  

  
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com a Lei n.º 2.581, de 17 de março de 2021, Resolve baixar o 
seguinte 

  
 DECRETO: 
 
 
Art. 1.º - Fica o Setor de Contabilidade autorizado a abrir um 

Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 
170.149,43(cento e setenta mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três 
centavos), destinados ao atendimento de programas governamentais conforme 
discriminação abaixo: 

 
 
02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.452.0005 1.095 – Execução de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica - 
Convênio n. 100195/2020 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 02-Estado 150.000,00 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 01-Tesouro 20.149,43 
 
TOTAL 170.149,43 
 

Art. 2.º - O valor do crédito adicional especial de que trata o artigo 
1.º será coberto com os seguintes recursos: 

 
c) Com recursos provenientes do repasse da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional no valor residual de R$ 150.000,00. 
Convênio nº 100195/2020. 
 

d) Com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte 
dotação orçamentária: 

 
02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.452.0005 2.041 – Manutenção dos Serviços Públicos Municipais 
3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros-
P.Jurídica 

Fonte 01-Tesouro 20.149,43 

 
 

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2021, nos 
mesmos moldes e naquilo que for pertinente.  

 
Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do 

Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente.  
 
Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições e contrário. 
 
  Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
 
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro próprio e Publicado por afixação na mesma 

data e local de costume. 
 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 

 


