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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 

CONTRATADA: LAVEBRÁS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.
CONTRATO PRE/0435/19
Considerando informações recebidas, quanto a não adequação 
da planilha dos serviços conforme consta em edital. Considerando 
Anexo I, TR, do edital do processo licitatório, item 2 e subitem 2.2. 
Fica a empresa notifi cada a realizar a adequação da planilha dos 
serviços constando o peso dos itens lavados por unidade de saúde 
conforme consta em edital, cancelamento da NF 1324, diante da 
inadequação da planilha supracitada, como novo faturamento tão 
somente acompanhado da mesma, apresentação dos rolls de 
lavanderia do ano de 2019 (junho a novembro) do contrato anterior, 
bem como do contrato atual desde seu início (dezembro a feve-
reiro/2020) no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo 
licitatório. 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 contradi-
tório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LIMERCY NANTES CARIDA & CIA LTDA ME
EMPENHO 21300/18
Diante da manifestação da Ger. de Manutenção, quanto a não 
resolutividade em tempo hábil para o atendimento do equipamen-
to relacionado no chamado em aberto OS 22014, pertencente ao 
empenho em epígrafe.  Com Fundamento nos itens 2.3.1 e 2.3.3 da 
Cláus. 2ª. Fica a empresa notifi cada a REALIZAR O ATENDIMET-
NO DA GARANTIA E SOLUCIONAR O PROBLEMA APRESENTA-
DO no prazo máximo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo 
licitatório. 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 contradi-
tório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: JOSE DOMINGOS GIMENES ME
C.N.P.J.: 14.930.676/0001-99
EMPENHOS 4604/20 E 4602/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 12/20
Contratada: Rioquimica S/A
Objeto: Aquisição de alcool gel para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da disse-
minação 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 13/20
Contratada: L N C Distribuidora de Produtos Medicos Ltda
Objeto: Aquisição de Mascaras NR95 para enfrentamento da emer-
gência 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.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 12/20 
Objeto: Aquisição de alcool gel para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da disse-
minação do “Coronavirus”. 
Contratada: Rioquimica S/A – CNPJ: 55.643.555/0001-43  – Empe-
nho nº 6669/20 – R$ 817.000,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos
Dispensa De Licitação N° 13/20
Objeto: Aquisição de Mascaras NR95 para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “Coronavirus”.
Contratada: L N C Distribuidora de Produtos Medicos Ltda – 
CNPJ: 04.121.895/0001-73– Empenho nº 6670/20 e 6671/20 – 
R$472.500,00– Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 605/2019
CONTRATO PRE/0059/20
CONTRATADA: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos – Item 02 – 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$11.226,60.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 715/2019
ATA Nº 0225/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar (abaixador de língua, 

campo fenestrado e ots.) – Valor Unitário – Item 09 - R$4,080 – 
SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 715/2019
ATA Nº 0226/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar (abaixador de língua, 
campo fenestrado e ots.) – Valor Unitário – Item 05 - R$2,069 – 
SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 715/2019
ATA Nº 0227/20
CONTRATADA: JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar (abaixador de língua, 
campo fenestrado e ots.) – Valores Unitários – Item 07 - R$58,240; 
Item 14 - R$498,000 – SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 715/2019
ATA Nº 0228/20
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI- EPP
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar (abaixador de língua, 
campo fenestrado e ots.) – Valor Unitário – Item 04 - R$1,600 – 
SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 715/2019
ATA Nº 0229/20
CONTRATADA: PROTECTOR INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar (abaixador de língua, 
campo fenestrado e ots.) – Valor Unitário – Item 19 - R$6,200 – 
SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 725/2019
ATA Nº 0230/20
CONTRATADA: PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARMACEUTI-
COS E COSMETICOS EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ações 
judiciais – Valores Unitários – Item 03 - R$1,830; Item 12 - R$0,890 
– SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0231/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ações 
judiciais – Valor Unitário – Item 08 - R$1.571,000 – SMS  – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0232/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ações 
judiciais – Valor Unitário – Item 13 - R$11,000 – SMS  – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020
ATA Nº 0233/20
CONTRATADA: LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP
OBJETO: Fornecimento de ração (psitacídeos) a ser utilizado na 
alimentação dos animais do Zoológico Municipal – Valores Unitá-
rios – Item 01 - R$21,00; Item 02 - R$21,00 – SMAURB  – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020
ATA Nº 0234/20
CONTRATADA: VALE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de laboratório para assistência 
do Departamento Administrativo - DADM – Valor Unitário – Item 11 - 
R$94,990 – SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020
ATA Nº 0235/20
CONTRATADA: COMERCIAL TRITON FLEX LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento de bebedouros, em atendimento as Unida-
des Escolares da Rede Municipal de Ensino – Valor Unitário – Item 
01 - R$1.290,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa  – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020
ATA Nº 0236/20
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI – EPP
OBJETO: Fornecimento de bebedouros, em atendimento as Unida-
des Escolares da Rede Municipal de Ensino – Valor Unitário – Item 
04 - R$1.350,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa  – Prazo de 
vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020
ATA Nº 0237/20
CONTRATADA: MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de bebedouros, em atendimento as Unida-
des Escolares da Rede Municipal de Ensino – Valor Unitário – Item 
03 - R$1.934,90 – SME – Sueli Petronilia A. Costa  – Prazo de 
vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 736/2019
ATA Nº 0238/20
CONTRATADA: HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar (cânulas e outros) – 
Valores Unitários – Item 01 - R$3,970; Item 02 - R$3,970; Item 03 - 
R$3,970; Item 04 - R$3,970; Item 05 - R$3,970; Item 09 - R$3,500; 
Item 11 - R$3,050; Item 12 - R$3,050; Item 13 - R$3,050; Item 
14 - R$3,050; Item 15 - R$3,050  – SMS  – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020
ATA Nº 0239/20
CONTRATADA: DIAG SOLUTION ARTIGO MEDICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de laboratório para assistên-
cia do Departamento Administrativo - DADM – Valores Unitários 
– Item 01 - R$0,140; Item 02 - R$0,129; Item 05 - R$4,000; Item 06 
- R$0,080; Item 07 - R$3,700; Item 09 - R$0,070; Item 18 - R$0,999 
– SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 36/2020 – Processo n.º 
1347/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais elétricos 
para manutenção no Paço Municipal. Secretaria Municipal de 
Administração. Sessão pública realizada on-line com início dia 
09/03/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declaradas 
vencedoras: CLAUDIO FEREIRA RODRIGUES itens 13, 14 e 29; 
ELETROTUDO COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI ME itens 4, 36, 
38, 42; GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA itens 34 e 37; R. 
D VELANI ELÉTRICA ME itens 5, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 30, 
31, 35, 39, 40, 46, 48 e 49; VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI 
itens 2, 20, 23, 32 e 47. Os itens 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 
28, 33, 41, 44 e 45foram fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretário Municipal de 
Administração.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 55/2020 - Processo 1548/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos e 
de iluminação para ampliação e manutenção da Iluminação Pública. 
Secretaria Municipal de Obras. Fica redesignada a data de abertura 
da sessão, conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 08/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 78/2020 - Processo 1875/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de ventiladores oscilan-
te de parede para atendimento às unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Fica redesignada a data de abertura da 
sessão, conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 08/04/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 45/2020 – Processo n.º 
1423/2020
Objeto – Aquisição de licença anual offi ce. Secretaria Municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 
06/03/2020, sendo adjudicado o item à empresas declarada vence-
dora: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI (item 
1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária 
Municipal de Educação.
ERRATA 
ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico 082/2020 Processo: 1918/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de areia grossa e média 
lavada e misturada, para atendimento das Unidades Escolares 
da Rede Municipal. Secretaria Municipal de Educação. Houve um 
equívoco na publicação do dia 24/03/2020, considerar conforme 
segue: ONDE SE LÊ: " Fica redesignada a data de abertura da 
sessão, dar-se-á até o dia 27/03/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h.". LEIA-SE: "Fica redesignada a data da abertura 
da sessão do pregão em epígrafe para o dia 02/04/2020 às 14:00hs 
e abertura a partir das 14:02h”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
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Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
49/2020, PROCESSO 14/2020, objetivando a aquisição de medica-
mento a base de canabidiol para atender ação judicial. Secretaria 
Municipal da Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 09/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
100/2020, PROCESSO 11.099/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de máscaras respiradora purifi cadora de 
ar para o Combate da Pandemia do vírus Covid-19. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 08/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
726/2019 – PROCESSO Nº 15.892/2019. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário para as 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
27/03/2020 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. – Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VI-
SANDO A REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATEN-
ÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL NORTE (RUA MANOEL 
FRANCISCO RAPOSEIRO, 200, JD. SIMÕES) – SEC. MUN. 
SAÚDE - Julgamento da Comissão Municipal de Licitação: Após 
análise do recurso e tendo em vista o parecer técnico da Secreta-
ria Municipal de Saúde, que é utilizado como razões de decidir e 
passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal 
de Licitação resolve manter os termos do julgamento realizado no 
dia 20/02/2020 (publicado na imprensa ofi cial no dia 21/02/2020).  
- DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os 
autos, bem como as razões recursais, acolho e ratifi co integral-
mente o Parecer Técnico de fl s. 400/403 e a decisão da Comissão 
Municipal de Licitação (fl s. 404/405) utilizando os argumentos neles 
expostos como razões de decidir e nego provimento ao recurso 
interposto pela empresa MLS Gerenciamento de Obras Ltda EPP. 
2- Posto isto, designo o dia 27/MARÇO/2020 às 08:30 horas para 
abertura dos envelopes contendo a proposta fi nanceira.   3 – Pu-
blique-se, por extrato, para conhecimento dos interessados e para 
que surta os devidos efeitos legais, dando regular andamento ao 
processo licitatório. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde. O inteiro teor da decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados.   

DECRETO Nº 18.573
DE 25 DE MARÇO DE 2020.

Estabelece as medidas para manutenção da Alimentação Esco-
lar aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de 
Ensino por meio da distribuição de “Kit Alimentação Escolar” como 
parte das medidas de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município,
Considerando que a Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento é o órgão da administração pública Direta, responsável 
pelas políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional do 
Município, entre elas a aquisição de gêneros alimentícios para o 
abastecimento socioassistencial e para a Alimentação Escolar, 
garantindo o direito à alimentação adequada, em quantidade e 
qualidade, notadamente em situações de crise como a enfrentada 
agora em virtude da pandemia do Coronavírus;
Considerando a necessidade da continuidade dos serviços de 
abastecimento nutricional socioassistencial às famílias em vulne-
rabilidade alimentar e nutricional e a garantia do acesso à Alimen-
tação Escolar aos alunos regularmente matriculados no município, 
enquanto durar o período de estado de emergência na Saúde 
Pública e a suspensão das aulas;
Considerando que o abastecimento nutricional é serviço essencial 
para a manutenção da saúde pública em período de pandemia;
Considerando o impacto social e para a saúde pública que a falta 
de gêneros alimentícios causaria nas famílias em vulnerabilidade 
normalmente atendidas pelo município ou naquelas que venham a 
ter difi culdades em função da desaceleração da economia.

D E C R E T A:
Art. 1º - Os alunos regularmente matriculados na Rede Municipal 
de Ensino, enquanto durar o período de suspensão das aulas 
devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19), terão direito ao 
recebimento de “Kit Alimentação Escolar” para a manutenção da 
refeição principal em seus lares.
Art. 2º - O “Kit Alimentação Escolar” será composto por itens 
básicos normalmente utilizados nos cardápios elaborados para a 
Alimentação Escolar, procurando garantir os nutrientes necessários 
para a manutenção da saúde da criança e do adolescente.
Art. 3º - Para recebimento do “kit” os pais ou responsáveis pelo alu-
no deverão fazer o preenchimento de cadastro na unidade escolar.
Parágrafo único – Todos os alunos cadastrados e regularmente 
matriculados na rede municipal de ensino receberão o “kit” sendo 
que as famílias inscritas no CadÚnico serão priorizadas na primeira 
entrega.
Art. 4º - A logística de montagem e distribuição, assim como a defi -
nição dos gêneros alimentícios a serem inseridos nos “kits” fi ca sob 
a responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
por meio da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional e 
a Divisão de Gestão da Alimentação Escolar, sob a supervisão das 
nutricionistas do setor.
Parágrafo único - A Defesa Civil poderá auxiliar na montagem dos 
“kits” e a Secretaria de Educação deverá garantir o funcionamen-
to das unidades escolares com equipe mínima para suporte na 
distribuição.
Art. 5º - Os recursos para a execução são oriundos de fontes pró-
prias do município complementados com os recursos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar para que não haja interrupção do 
atendimento.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 25 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-
TO
ADILSON VEDRONI

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

DECRETO Nº 18.574
DE 25 DE MARÇO DE 2020.

Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acor-
do com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de novembro de 2019,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.527.425,00 (um milhão, 
quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 75 R$ 48.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2008.3390.39.05 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 124 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2053.3390.39.05 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 128 R$ 334.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2053.4490.52.05 – Equipamentos e material 
permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 168 R$ 112.200,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.003.08.243.0003.2007.3390.39.03 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 169 R$ 400.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.003.08.243.0003.2007.4490.52.03 – Equipamentos e material 
permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 630 R$ 5.725,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.93.02 – Indenizações e restituições
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANIS-
MO
Ficha 251 R$ 66.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
VIII – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 189 R$ 120.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.30.01 – Material de consumo
IX – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 69.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 679 R$ 67.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.30.01 – Material de consumo
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 681 R$ 200.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 642 R$ 5.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.93.02 – Indenizações e restituições
Art. 2º 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 73 R$ 6.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2008.3390.30.05 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 76 R$ 42.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2008.4490.52.05 – Equipamentos e material 
permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 234 R$ 80.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.40.05 – Serviços de tecnologia da 
informação e comunicação-PJ 
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 400 R$ 20.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2053.3390.93.05 – Indenizações e restituições 
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 122 R$ 110.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2053.3390.30.05 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 494 R$ 136.300,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.32.05 – Material bem ou serviço 
para distribuição gratuita
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 452 R$ 88.200,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.05 – Material bem ou serviço 
para distribuição gratuita
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 171 R$ 512.200,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.003.08.243.0003.2007.4450.42.05 – Auxílios
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 598 R$ 5.725,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 

Social
04.002.08.244.0003.2053.4490.52.02 – Equipamentos e material 
permanente
X – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANIS-
MO
Ficha 523 R$ 66.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2023.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XI – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 190 R$ 189.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.36.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa física
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 187 R$ 19.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.32.01 – Material bem ou serviço 
para distribuição gratuita
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 680 R$ 9.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.36.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa física
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 147 R$ 14.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.14.01 – Diárias civil
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 682 R$ 25.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 113 R$ 160.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens 
fi xas – pessoal civil
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 136 R$ 15.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3190.13.01 – Obrigações patronais
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 140 R$ 25.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3191.13.01 – Obrigações patronais
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 440 R$ 5.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 13.082.654,10 (treze mi-
lhões, oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, dez 
centavos), para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 52 R$ 100.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 54 R$ 4.250.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3190.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 56 R$ 103.638,12
Programa 02 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANIS-
MO
Ficha 475 R$ 438.519,44
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 161 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.01 – Subvenções Sociais

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 511 R$ 900.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.01 – Subvenções Sociais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 445 R$ 945.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 619 R$ 158.139,17
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turis-
mo
14.001.23.691.0016.2040.3390.30.01 – Material de consumo
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 480 R$ 102.821,76
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turis-
mo
14.002.23.695.0016.1012.4490.51.01 – Obras e instalações
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 448 R$ 130.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turis-
mo
14.002.23.695.0016.2001.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 263 R$ 150.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turis-
mo
14.001.23.691.0016.2001.3390.30.01 – Material de consumo
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 648 R$ 32.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turis-
mo
14.002.23.695.0016.1012.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 443 R$ 32.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turis-
mo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
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XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 183 R$ 486.315,74
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.93.02 – Indenizações e restituições
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 192 R$ 954.219,87
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.93.05 – Indenizações e restituições
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 309 R$ 4.200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.39.05 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata 
o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do que dispõe o inci-
so I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for per-
tinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 25 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE CONTRATO 17/2020

CONCORRÊNCIA nº 08/2019 – PROC. nº 144/2019
Contratada: MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA EPP
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na margem esquerda 
do Córrego Felicidade no Município de São José do Rio Preto, 
incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 
descrito no Anexo 1 – Memorial Descritivo.
Valor: R$5.022.984,81  Prazo: 8 meses      Assinatura: 
24.03.2020 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE 
EXTRATO DA PORTARIA n º 026 de 25.03.2020
RESOLVE - Art. 1º. Os aprendizes e estagiários que atuam no 
SeMAE devem interromper de imediato suas atividades práticas, 
garantida a percepção integral de sua remuneração ou bolsa, mas 
suspenso o pagamento de eventual auxílio-transporte, devendo 
retornar apenas quando forem chamados pela divisão de recursos 
humanos da autarquia.
Art. 2º Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 25.03.2020 - Rodrigo Leite Segantini - Diretor Jurídi-
co / Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 25.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

Retifi cação de extrato de Portaria n.º 010/2019 - CGM de 08 de 
abril de 2019. Publicada em 09 de abril de 2019, doravante desig-
na, os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira Lima, Osvaldir 
Fialho de Brito e Eziquiel de Andrade, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão Sindicante, na apuração dos fatos 
relatados no documento nº 201962462 de 2019.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA

Retifi cação Extrato da PORTARIA N.º 029/2019 de 18 de outu-
bro de 2019 – publicada em 14 de dezembro de 2-10, doravante 
designa os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira Lima, Ezi-
quiel de Andrade e Osvaldir Fialho de Brito, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a E. Comissão Sindicante, na apuração dos 
fatos relatados no Interno nº 179/2019 – Ouvidoria GCM .
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/ 
CORREGEDORIA GCM

 

DECRETO Nº 18.564 
DE 24 DE MARÇO DE 2020. 

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

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município; 
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da 
República; 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do novo coronavírus;  
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, e 
Considerando a necessidade de proteção da saúde dos servidores públicos municipais e para evitar o 
absenteísmo na assistência, 
D E C R E T A: 
Art. 1º - Os estagiários da administração direta estão dispensados do regime de estágio presencial, ficando 
facultado aos supervisores responsáveis a atribuição de tarefas das atividades através de home-office, sendo 
suspenso o pagamento do auxílio-transporte, enquanto durar a dispensa, e garantida a integralidade da 
bolsa-estágio enquanto durar a pandemia, exceto os estagiários lotados na Secretaria de Saúde, Assistência 
Social, Guarda Municipal, Defesa Civil e Zoológico Municipal. 
Art. 2° - Os atestados de consultas/licenças médicas, odontológicas e declaração de comparecimento a 
exames e licença-acompanhante, devidamente preenchidos, passam a ser protocolados, exclusivamente, no 
Portal do "Servidor Online", no serviço disponibilizado LICENÇAS E ATESTADOS MÉDICOS, informando 
obrigatoriamente o telefone residencial ou celular atualizado, sendo obrigatória a permanência do servidor em 
seu domicílio, ressalvados os casos de internação, sob pena de infração funcional. 
§ 1º - O protocolo de que trata o “caput” do presente artigo garante ao servidor o efeito suspensivo da 
obrigação de comparecimento ao serviço, desde que acompanhado do atestado médico referido, ficando o 
SEESMT encarregado de entrar em contato com o servidor e convocar para comparecimento obrigatório no 
horário e dia determinado para a perícia médica. 
  § 2° - Para que se mantenha a ordem e a organização nas repartições públicas municipais, caberá ao 
servidor comunicar à chefia imediata sobre a sua ausência, sob pena de desconto do dia trabalhado caso 
ocorra transtornos no serviço público e o requisito não tenha sido comprovadamente cumprido. 
 § 3° - O descumprimento do prazo estabelecido ou o não comparecimento à perícia quando convocado 
implicará em indeferimento do atestado e, consequentemente, em descontos provenientes de todos os dias 
de sua ausência, revogado o efeito suspensivo na sua origem.    
Art. 3º Ficam estabelecidos os seguintes prazos para protocolo de licenças médicas: 
I-  prazo de 5 dias para atestados de consultas, exames e atestados de 1 ou 2 dias, contados a partir do 1º 
dia útil após o início do afastamento. 
II-  prazo de 3 dias para atestados superiores a 2 dias, contados a partir do 1º dia útil após o início do 
afastamento. 
III - Para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Assistência Social e 
Defesa Civil o protocolo deverá ser realizado no prazo de 24 horas após a emissão do atestado médico.  
 Art. 4º - Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Assistência Social e Defesa 
Civil que apresentarem sintomas respiratórios com suspeita de coronavírus, devem procurar exclusivamente 
a UBSF lealdade e amizade para perícia, das 07 às 22 h, de segunda à sábado.  
 § 1º - Os atestados emitidos fora desta unidade terão validade apenas para o dia do atendimento ou até o 
primeiro dia útil de funcionamento desta unidade (UBSF lealdade e amizade), sendo atribuída apenas a esta 

 

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

 

Parágrafo único: Todos os requisitados terão lotação provisória na Secretaria de Saúde, respeitado os 
direitos legais em sua remuneração.  
Art. 17 – Fica a Secretaria de Assistência Social considerada serviço essencial, ficando suspensas as 
concessões de férias, licença-prêmio, falta abonada e folga eleitoral aos servidores, até ulterior decisão. 
Art. 18 – Na impossibilidade de se estabelecer rodízio e teletrabalho, especialmente para aqueles servidores 
cujas atividades são de atendimento ao público ou nos casos dos servidores com funções administrativas 
cujas demandas estejam escassas,  deve a chefia determinar ao servidor gozo de férias, licença-prêmio, 
faltas abonadas e folgas eleitorais, imediatamente, respeitado o interesse público. 
Art.19 – Ficam suspensos os prazos dos processos administrativos disciplinares, sindicâncias administrativas 
e defesas e recursos de estágio probatório enquanto durar a pandemias. 
Art. 20 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de março de 
2020. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 24 de março de 2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
DR. ALDENIS BORIN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
LUIS ROBERTO THIESI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I  
                                Formulário de Dados Cadastrais 
                                                                      (Atualização Cadastral – Protocolo) 
 
1-Nome:  
2-Sexo: (  ) Fem. (  ) Masc.   Nascimento: ____/____/______    Estado Civil:  
3-Nome da mãe:  
4-Telefones-» Residencial: ________________________ Tel. Trabalho:  
 Celular: ________________________ (   ) Autorizo receber comunicações pelo Whatsapp 
 E-mail:___________________________________________________________________ 
 
5-Endereço-» Logradouro:  
Nº: _____________ Bairro:  
CEP: _________________ Cidade: __________________________________________ U.F.:  
6-Dados do cônjuge ou companheiro: 
Nome: ______________________________________________________________ Sexo: (  ) F  (  ) M 
Data de Nascimento: ____/____/______    Data de Casamento/União: ____/____/______     
Mãe do Cônjuge/Companheiro:________________________________________________________ 
CPF Cônjuge:__________________________________ 
7-Dados dos Dependentes Previdenciários (filho até 21 anos ou inválido; pai ou mãe com 
dependência econômica ou irmão inválido, com dependência econômica): 

D
a

d
o
s 

d
o

s 
D

e
p

e
n

d
e
n

te
s 

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

8-Tempo de contribuição anterior a Prefeitura de Rio Preto? (   ) sim   (   ) não 
São José do Rio Preto/SP, ______/_______/_______  

Assinatura do(a) servidor(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo II 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE EQUIPAMENTO 

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

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

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

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

PATRIMÔNIO /DESCRIÇÃO 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

São José do Rio Preto, ________de_________________, 2020 .  
Ciente (Nome / Assinatura):_________________________________________  

Devolução: Atestamos que o bem foi devolvido em        /       /       , nas seguintes condições: 
 (_) Em perfeito estado   (_) Apresentando defeito   (_) Faltando peças/ acessórios.  

_______________________________________________________________  
(Data / assinatura / nome do responsável pelo recebimento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo III 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE TELETRABALHO 
 
 
Em decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS - COVID19, e nos termos do Artigo 2º do Decreto nº 
18.558 de 21/03/2020, o(a) servidor (a) _______________________________________, 
matrícula___________ , lotado na Secretaria Municipal prestará serviços à Prefeitura de São José do 
Rio Preto em regime de teletrabalho, a partir de   /      /2020, por tempo indeterminado, ficando cientes, 
chefia e servidor, que quando convocado, deve comparecer nas dependências da unidade de trabalho 
para atividades específicas que exijam a presença do mesmo, permanecendo de sobreaviso para 
atender as necessidades do Departamento e da pandemia, se necessário.  
Sempre que solicitado o(a) servidor(a) em home office deverá apresentar relatório das atividades 
desenvolvidas durante o teletrabalho.  
 
São José do Rio Preto, ___ de________________ de 2020.  
 
 

______________________________________________ 
Assinatura Servidor(a) 

 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura Chefia 

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Lei n.º 2.538, de 23 de março de 2020.
“Autoriza a adesão do Município de Cedral/SP à Associação dos 
Amigos do Caminho da Fé - AACF, e dá outras providências.” 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Cedral 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a 
adesão do Município de Cedral/SP à ASSOCIAÇÃO DOS AMI-
GOS DO CAMINHO DA FÉ - AACF, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
05.630.044/0001-19, entidade sem fi ns lucrativos, com sede na Rua 
Gabriel Rabelo de Andrade, n.º19, centro, no município de Águas 
da Prata/SP, CEP: 13.890-000, cujo objetivo é a manutenção da Tri-
lha de Peregrinação Turística/Cultural conhecida como CAMINHO 
DA FÉ, na qual este município será inserido, conforme Estatuto 
da Associação, devidamente registrado em Cartório e respectivo 
Regimento Interno.
Art.2.º - Fica o município de Cedral/SP, autorizado na qualidade de 
Membro Mantenedor, da Associação dos Amigos do Caminho da 
Fé, a efetuar o pagamento de contribuição mensal de R$ 255,78 
(duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), 
totalizando o valor anual de R$3.069,36 (três mil e sessenta e nove 
reais e trinta e seis centavos) nos termos do §4.º, inciso II do art.12 
do Estatuto da AACF combinado com a alínea “c”, inciso II do art.13 
do Regimento Interno da AACF, a partir do exercício de 2020.
Parágrafo único: A contribuição mencionada no caput do artigo 
sofrerá reajuste automático, na mesma proporção e vigência da ma-
joração anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial - IPCA-E, nos termos do art.14 do Regimento Interno da 
AACF.
Art.3.º - Para custear o cumprimento da contribuição referida no 
artigo anterior, as despesas com adesão à AACF serão suporta-
das pela dotação orçamentária n.º 13 392 0006 2039 0000 – Infra 
Estrutura de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/ Manutenção das 
Atividades Culturais; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. 
§1.º - A entidade AACF prestará contas dos recursos recebidos na 
forma estabelecida no art.42 por seu Estatuto.
§2.º - Durante a elaboração do orçamento municipal para os exer-
cícios seguintes, serão consignadas dotações orçamentárias para 
custear as despesas decorrentes da presente Lei em cada exercício 
fi nanceiro correspondente.
Art.4.º - O pagamento das contribuições constantes desta Lei deve-
rá ser feito por transferência bancária na conta corrente de titulari-
dade da Associação dos Amigos do Caminho da Fé - AACF.
Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 
  Registrada em livro próprio e Publicada por afi xa-
ção na mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária 
Lei n.º 2.539, de 23 de março de 2020.
“Dispõe sobre a denominação de bem público.” 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Cedral 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
 Artigo 1.º - O atual Paço Municipal encravado na Avenida 
Antonio dos Santos Galante, n.º 429, Centro, passa a denominar-se 
“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MARCIO BRANDÃO DE FIGUEI-
REDO”. 
 Artigo 2.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
 Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de março de 2020; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
 Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na 
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária 
Lei Complementar n.º 02, de 23 de março de 2020.
“Dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Cedral; concede 
aumento salarial e, dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Cedral 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1.º - A partir de 1.º de março de 2020, os vencimentos dos 
servidores ativos da Prefeitura Municipal de Cedral, efetivos e 
comissionados, fi cam reajustados em 4,01% (quatro inteiros e um 
centésimo por cento), de acordo com o estipulado no inciso X, do 
artigo 37, da Constituição Federal. 
§1.º - O reajuste de que trata o caput deste artigo refere-se à re-
composição infl acionária dos vencimentos, apurados através do ín-
dice IPCA-IBGE, no período de março de 2019 a fevereiro de 2020. 
§2.º- As pensões normais e vitalícias, pagas pela Prefeitura Mu-
nicipal de Cedral a inativos e pensionistas, fi cam reajustadas no 
mesmo percentual e bases estabelecidos no caput deste artigo. 
Art. 2.º - Fica ainda concedido aumento salarial a todos os cargos 
públicos de provimento efetivo e comissionado, do quadro de fun-
cionários da Prefeitura Municipal no importe de R$ 200,00 (duzen-
tos reais), o qual incorporará aos vencimentos dos servidores. 
§1.º - A concessão do aumento salarial contido no caput do Art. 2.º 
desta Lei reajusta a remuneração da tabela de vencimentos dos 
servidores públicos da Prefeitura Municipal.
Art. 3.º - O disposto nos artigos 1.º e 2.º desta Lei Complementar 
se aplicará, inclusive, aos Conselheiros Tutelares do Município de 
Cedral.
Art. 4.º - As despesas decorrentes da presente Lei Complementar 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 
Art. 5.º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos à data de 1.º de março de 2020, 
revogando as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
 Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na 
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária 
Lei Complementar n.º 03, de 23 de março de 2020.
“Dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores ativos e 
comissionados da Câmara Municipal de Cedral e dá outras provi-
dências.”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Cedral 
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aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1.º - A partir de 1.º de março de 2020, os vencimentos dos 
servidores ativos e comissionados da Câmara Municipal de Cedral, 
fi cam reajustados em 4,01% (quatro inteiros e um centésimo por 
cento), de acordo com o estipulado no inciso X, do artigo 37, da 
Constituição Federal. 
 § Único - O reajuste de que trata o caput deste artigo 
refere-se à recomposição infl acionária dos vencimentos apurados 
através do índice IPCA-IBGE, no período de março de 2019 a feve-
reiro de 2020. 
Art. 2.º - Fica ainda concedido aumento salarial a todos os cargos 
públicos do quadro de funcionários da Câmara Municipal no impor-
te de R$ 200,00 (duzentos reais), o qual incorporará os vencimen-
tos dos servidores.
Art. 3.º - As despesas decorrentes da presente Lei Complementar 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 
Art. 4.º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos à data de 1.º de março de 2020, 
revogadas as disposições em contrário. 
Art. 5.º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária
Decreto n.º 3.251, de 25 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssional para aten-
der as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECREO: 
Art. 1.º - Fica a Sra. ANA CAROLINA BACCO STEIN, brasileira, 
portadora do RG nº. 4.742.922-28, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
395.990.188-7, contratada temporariamente, por tempo indetermi-
nado, para ocupar o cargo de fi sioterapeuta, devendo cumprir jor-
nada e receber seus vencimentos de acordo com as especifi cações 
e referência do cargo de provimento efetivo de fi sioterapeuta. 
Parágrafo Único - A contratação a que se refere o caput do artigo 
1.º terá início no dia 25 de março de 2020. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Decreto n.º 3.252, de 25 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssional para aten-
der as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1º. Fica a Sra. LESSANDRA ACOSTA DOS SANTOS, brasi-
leira, portadora do RG n.º 26.818.453-7, inscrita no CPF/MF sob 
o n.º 254.363.318-90, contratada temporariamente, por tempo 
indeterminado, para ocupar o cargo de técnico em farmácia, de-
vendo cumprir jornada e receber seus vencimentos de acordo com 
as especifi cações e referência do cargo de provimento efetivo de 
técnico em farmácia. 
Parágrafo Único: A contratação a que se refere o caput do artigo 1.º 
terá início no dia 25 de março de 2020. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Decreto n.º 3.253, de 25 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssional para aten-
der as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1.º- - Fica a Sra. AMANDA LUANA MOIOLI, brasileira, por-
tadora do RG n.º 44.588.975-5, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
431.926.998-50, contratada temporariamente, por tempo indetermi-
nado, para ocupar o cargo de psicóloga, devendo cumprir jornada 
e receber seus vencimentos de acordo com as especifi cações e 
referência do cargo de provimento efetivo de psicóloga. 
Parágrafo Único - A contratação a que se refere o caput do artigo 1º 
terá início no dia 25 de março de 2020. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Decreto n.º 3.254, de 25 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssional para aten-
der as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-

so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1.º - Fica a Sra. RENATA CRISTINA BIANCHI MARQUES, bra-
sileira, portadora do RG n.º 41.494.191-3, inscrita no CPF/MF sob 
o n.º 321.441.778-99, contratada temporariamente, por tempo inde-
terminado, para ocupar o cargo de escriturária, devendo cumprir jor-
nada e receber seus vencimentos de acordo com as especifi cações 
e referência do cargo de provimento efetivo de escriturária. 
Parágrafo Único - A contratação a que se refere o caput do artigo 
1.º terá início no dia 26 de março de 2020. 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Decreto n.º 3.255, de 25 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssionais para aten-
der as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1º. Ficam as Senhoras NADIA OLIVEIRA PIVA, brasileira, 
portadora do RG n.º 55.963.244-7, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
478.794.398-70 e DANIELA FERNANDA PIVA, brasileira, portadora 
do RG n.º 40.079.057-9, inscrita no CPF/MF sob o n.º 437.451.228-
44, contratadas temporariamente, por tempo indeterminado, para 
ocuparem o cargo de executor de serviços gerais, devendo cumprir 
jornada e receber seus vencimentos de acordo com as especifi ca-
ções e referência do cargo de provimento efetivo de executor de 
serviços gerais. 
Parágrafo Único - A contratação a que se refere o caput do artigo 
1.º terá início no dia 25 de março de 2020. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Decreto n.º 3.256, de 25 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssionais para aten-
der as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1º. Ficam os Srs. EDINALDO SILVA DO NASCIMENTO, 
brasileiro, portador do RG n.º 5.980.194/SSP/BA, inscrito no CPF/
MF sob o n.º 245.672.828-92 e JOÃO ALAMINO NETO, brasilei-
ro, portador do RG n. 44.540.178-3, inscrito no CPF/MF sob o n. 
480.408.638-21, contratados temporariamente, por tempo indeter-
minado, para ocuparem o cargo de executor de serviços gerais, 
devendo cumprir jornada e receber seus vencimentos de acordo 
com as especifi cações e referência do cargo de provimento efetivo 
de executor de serviços gerais. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de 23 de março de 2020, revogadas 
as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Decreto n.º 3.257, de 25 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssional para atender 
as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1º. Fica a Sra. ANGELA DA FONSECA SANTOS SARMENTO, 
brasileira, farmacêutica, portadora do RG n.º 34.376.041-5, inscrita 
no CPF/MF sob o n.º 222.819.888-99, contratada, por tempo inde-
terminado, para ocupar o cargo de farmacêutica, devendo cumprir 
jornada e receber seus vencimentos de acordo com as especifi ca-
ções e referência do cargo de provimento efetivo de farmacêutico.  
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 
24 de março de 2020. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Decreto n.º 3.258, de 25 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssional para atender 
as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:

DECRETO: 
Art. 1.º - Fica a Sra. MICHELE FERNANDES FROIO, brasileira, 
enfermeira, portadora do RG n.º  42.360.493-4, inscrita no CPF/MF 
sob o n.º 366.393.218-40, contratada temporariamente, por tempo 
indeterminado, para ocupar o cargo de enfermeira, devendo cum-
prir jornada e receber seus vencimentos de acordo com as especifi -
cações e referência do cargo de provimento efetivo de enfermeira.  
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de 16 de março de 2020, revogadas 
as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Decreto n.º 3.259, de 25 de março de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssionais para aten-
der as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1º. Ficam os Srs. CRISTIANE CALDEIRA DE PAULA, brasi-
leira, técnica em enfermagem, portadora do RG n.º 30.213.386-0, 
inscrita no CPF/MF sob o n.º 298.611.348-67; JULIANA APARECI-
DA SIMIONATO VENTURELLI, brasileira, técnica em enfermagem, 
portadora do RG n.º 42.360.666-9, inscrita no CPF/MF sob o n. 
332.384.188-31; e, MOACIR ADALBERTO VETORETTI, brasileiro, 
técnico em enfermagem, portador do RG n.º 9.923.551, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 055.555.648-48, contratados temporariamente, 
por tempo indeterminado, para ocuparem o cargo de auxiliar de 
enfermagem, devendo cumprir jornada e receber seus vencimentos 
de acordo com as especifi cações e referência do cargo de provi-
mento efetivo de auxiliar de enfermagem. 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de 16 de março de 2020, revogadas 
as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

DECLARAÇÕES

Câmara Municipal de
ONDA VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL DE ONDA VERDE 
Av. Romano Calil, 111 - Centro, Onda Verde - SP, 15450-000 

ONDA VERDE, SP – FONE: (17) 3268-1180 
 
 

EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
A Câmara Municipal de Onda Verde/SP, por intermédio da Comissão Especial de Concurso Público, nomeada pelo 
Portaria Nº 04/2020, de 13 de janeiro de 2020, TORNA PÚBLICO, na forma prevista no artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 986, de 30 de dezembro de 1999, Lei 
Complementar nº 59, de 03 de junho de 2011 e suas alterações legais, a abertura de inscrições ao CONCURSO 
PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E TÍTULOS para nomeação em cargos públicos vagos. O Concurso Público será 
regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento, elaborado em conformidade com os ditames da 
Legislação Federal e Municipal vigente e pertinente. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 - A organização, aplicação e correção das Provas Objetivas (escrita), Práticas e de Títulos será de responsabilidade 
da Empresa José Elias Ribeiro Concursos - ME, CNPJ Nº 19.036.561/0001-79, que atenderá pelo nome fantasia de 
SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, e as demais fases de responsabilidade da Câmara Municipal de 
Onda Verde – SP. 
1.1.1 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade para realização das provas, estas, a 
critério da SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e da CÂMARA MUNICIPAL DE ONDA VERDE/SP, 
poderão ser realizadas em cidades próximas. 
1.1.2 – O concurso destina-se à selecionar candidatos para provimento das  vagas existentes nesta data e mais as que 
vagarem ou forem criadas no período de sua validade.  
 
Item 1.2–Quadro de Cargos - Carga Horária - Referências - Vencimentos – Requisitos mínimos exigido em lei. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 
Item 2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site www.sawabonaconcursos.com.br,  no período 
de 26 de março de 2020 a 10 de abril de 2020, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
Acesse o site www.sawabonaconcursos.com.br,  clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se inscrever. 
 
8. DAS PROVAS 
8.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO - A realização das provas SERÁ DEFINIDO A DATA, HORÁRIO E LOCAL por 
meio de EDITAL de Convocação das PROVAS, constando dia, horário e local.  
 
PARA OS SEGUINTES CARGOS PÚBLICOS: 
Procurador Jurídico 
Agente Administrativo 

 
Para maiores esclarecimentos acessar o Edital Completo no endereço eletrônico www.sawabonaconcursos.com.br e 
www.cmondaverde.sp.gov.br ou nas dependências da Câmara Municipal de Onda Verde/SP. 
 
 

Onda Verde/SP, 23 de março de 2020. 
 
 

 COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 

Descrição VAGA C/H 
SEMANAL 

VENC. 
R$ 

REQUISITO MÍNIMO 
EXIGIDO POR LEI 

TAXA DE 
INSCR. PROVA 

Agente Administrativo 01 30 2.762,91 Ensino Médio Completo R$ 60,00 OBJETIVA 

Procurador Jurídico 01 30 5.855,87 Ensino Superior Completo, 
Bacharel em Direito + OAB. R$ 80,00 OBJETIVA 

E TÍTULOS 

    
AVISO DE ABERTURA

O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS AMILTON 
RAYSARO” DE ICÉM, COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na 
modalidade CHAMADA PÚBLICA sob o nº. 001/2020-ICEM, objeto 
do processo nº. 2020/06708, que trata da despesa com a compra 
de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, através do Progra-
ma Paulista de Agricultura e Interesse Social – PPAIS, (entrega 
parcelada a critério da Administração), para uso no preparo das 
refeições aos sentenciados e funcionários desta Unidade Prisional 
para o período de maio a agosto de 2.020. Os documentos de ha-
bilitação e as propostas de venda apresentadas serão analisados, 
na data de 14/04/2020 a partir das 09:00 h, em uma única etapa, 
pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que verifi cará sua 
conformidade com os requisitos do edital e na legislação vigente. As 
informações que se fi zerem necessárias serão fornecidas através 
do telefone (0xx17) 3282-8400 ramal 202, no Centro de Detenção 
Provisória, sito à Rodovia Transbrasiliana BR 153, KM 13, Zona Ru-
ral, Icém/SP, CEP 15.460-000 ou pelo endereço eletrônico: adm@
cdpicem.sap.sp.gov.br. O edital na integra será disponibilizado para 
leitura e impressão na internet no endereço: www.itesp.sp.gov.br, 
www.cati.sp.gov.br/ppais, www.sap.sp.gov.br e www.enegociospubli-
cos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria 
do CENTRO ADMINISTRATIVO desta Unidade Prisional.


