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ACOMPANHADO DE VEREADORES, O PREFEITO 
MAURÍCIO EM VIAGEM À CAPITAL SÃO PAULO 

OBTÉM IMPORTANTES CONQUISTAS

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

Em viagem à capital do estado, 
o prefeito Maurício acompanhado 
dos vereadores Carlos Gonçalves 
da Silva o Carlim da Pá (PSD), 
Gilberto Penariol o Giba (DEM) 
e Nélson de Souza o Nelsinho da 
Ambulância (PSD), estiveram em 
vários setores do governo em bus-
ca de benefícios para o município 
de São Francisco.

Prefeito e vereadores estive-
ram na Assembleia Legislati-
va, onde os vereadores tiveram 
audiência com seus respectivos 
deputados.

Maurício e vereadores visitaram 
a CDHU - Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urba-
no do Estado de São Paulo, onde o 
prefeito pleiteou a liberação dos já 
conquistados recursos para a Praça 
da COHAB JOSÉ HONÓRIO DE 
CARVALHO a Praça da Bíblia da 
“ZÉ HONÓRIO”.

Na Secretaria da Educação em 
regime de urgência o prefeito 
foi em busca de solução para a 
quadra de esportes da Escola Es-
tadual Oscar Antônio da Costa.

O secretário adjunto da educação 
em (foto na reunião com prefeito e 

vereadores) explicou que o atraso 
ao início da reconstrução da quadra 
poliesportiva da escola Oscar, que 
se deu por questões burocráticas, 
mas já no próximo mês deverá ini-
ciar a reconstrução da quadra.

Já no Palácio dos Bandeiran-

tes (Sede do Governo do Estado 
de São Paulo), o prefeito com 
os vereadores foram atrás das 
emendas parlamentares conquis-
tadas e que ainda estão a pagar.

“Essa viagem foi muito pro-
veitosa para o município e a 

companhia dos vereadores foi 
essencial ao demonstrar força 
e união das autoridades muni-
cipais na luta por nossa cidade” 
disse o prefeito Maurício Honó-
rio de Carvalho.Por: Anderson 
Pimenta

Secretário Adjunto doutor Luciano, prefeito Maurício, vereador Giba Penariol, 
vereador Carlim da Pá e vereador Nelsinho da Ambulância 

(Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Gabinete do Secretário).

Secretaria da Fazenda amplia regras 
de parcelamento de ICMS e IPVA

A Secretaria Estadual da Fazen-
da e Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) editaram três novas regras 
para o parcelamento de débitos 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
e do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA), 
para estimular os contribuintes ao 
cumprimento de suas obrigações 
tributárias. As resoluções con-
juntas de número 1,2 e 3 foram 
publicadas na edição do dia 24 de 
novembro do Diário Oficial do 
Estado.

A medida faz parte do pro-
grama Nos Conformes, projeto 
da Fazenda, que estabelece 
uma lógica de atuação do Fis-
co estadual, voltada ao apoio e 
colaboração aos contribuintes.

A primeira resolução atuali-
za as regras dos parcelamentos 
atuais de ICMS, de débitos 
inscritos em dívida ativa e ain-
da não ajuizados, e elimina 
a exigência de justificativa 
para parcelamento em até 60 
parcelas.

Já os débitos de IPVA inscri-

tos em dívida ativa, relativos 
a fatos geradores ocorridos 
até 2017, podem ser pagos em 
até 10 vezes, como descrito na 
resolução número 2.

E a resolução nº 3 permite o 
parcelamento, em até 60 par-
celas, dos débitos de substi-
tuição tributária de fatos ge-
radores ocorridos até 30 de 

setembro de 2018, sendo que 
os parcelamentos poderão ser 
requeridos até 31 de maio de 
2019. Vale lembrar que débi-
tos de substituição tributária 
relativo a fatos geradores pos-
teriores a 30 de setembro de 
2018 continuam sob o regime 
de quitação à vista.

A resolução permite o par-

celamento de débitos decla-
rados na Guia de Informação 
e Apuração do ICMS (GIA) e 
não pagos; débitos exigidos 
por meio de AIIM; débitos 
inscritos e/ou ajuizados e dé-
bitos decorrentes de procedi-
mento de autorregularização 
no âmbito do programa “Nos 
Conformes”.

Medida faz parte do programa Nos Conformes e favorece 
os contribuintes com débitos em atraso

Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186
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CAMAC
Fone: (17) 3651-1423
Fone/Fax: 3651-1339

CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

RuA BRAsIl, Nº 56-100 - CeNtRO - pAlMeIRA d’Oeste-sp

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
199/2018 Data de Protocolo: 06/11/2018 CEVS: 353520001-
863-000009-1-4 CEVS: 353520001-863-000008-1-7 Data  de 
Validade: 08/11/2019 Razão Social: CÉLIA APARECIDA SOTILE 
CNPJ/CPF: 06164906822 Endereço: AVENIDA DR. FRANCISCO 
FÉLIX DE MENDONÇA, 5140 CENTRO 

Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP 
Resp. Legal: CÉLIA APARECIDA SOTILE CPF: 06164906822 
Resp. Técnico: CÉLIA APARECIDA SOTILE CPF: 06164906822 

CBO: 223208 CRO No. Inscr.:32321 UF:SP 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Equi-

pamento: RAIOS X  ODONTOLÓGICO EXTRA-ORAL. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Quinta-feira, 8 de Novembro de 2018 

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
199/2018 Data de Protocolo: 06/11/2018 CEVS: 353520001-
863-000008-1-7 CEVS: 353520001-863-000008-1-7 Data  de 
Validade: 08/11/2019 Razão Social: CÉLIA APARECIDA SOTILE 
CNPJ/CPF: 06164906822 Endereço: AVENIDA DR. FRANCISCO 
FÉLIX DE MENDONÇA, 5140 CENTRO 

Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP 
Resp. Legal: CÉLIA APARECIDA SOTILE CPF: 06164906822 
Resp. Técnico: CÉLIA APARECIDA SOTILE CPF: 06164906822 

CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:32321 UF:SP 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Es-

tabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Quinta-feira, 8 de Novembro de 2018 

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
072/2018 Data de Protocolo: 10/05/2018 CEVS: 353520001-863-
000015-1-1 CEVS: 353520001-863-000014-1-4 Data de Valida-
de: 08/11/2019 Razão Social: SUELI SATIE SUENAGA CNPJ/
CPF: 14205247800 Endereço: AVENIDA PREFEITO HÉLIO 
PONCE, 5178 CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 
15720-000 UF: SP Resp. Legal: SUELI SATIE SUENAGA CPF: 

14205247800 Resp. Técnico: SUELI SATIE SUENAGA                      
CPF: 14205247800 CBO: 223208 CRO No. Inscr.:41036 UF:SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Equi-

pamento: RAIOS X  ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Quinta-feira, 8 de Novembro de 2018 

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
072/2018 Data de Protocolo: 

10/05/2018 CEVS: 353520001-863-000014-1-4 CEVS: 
353520001-863-000014-1-4 Data de Validade: 08/11/2019 Ra-
zão Social: SUELI SATIE SUENAGA CNPJ/CPF: 14205247800 
Endereço: AVENIDA PREFEITO HÉLIO PONCE, 5178 CENTRO 
Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP Resp. 
Legal: SUELI SATIE SUENAGA CPF: 14205247800 Resp. Téc-
nico: SUELI SATIE SUENAGA                      CPF: 14205247800 
CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:41036 UF:SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Es-

tabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Quinta-feira, 8 de Novembro de 2018 

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
011/2018 Data de Protocolo: 23/01/2018 CEVS: 353520001-
863-000011-1-2 CEVS: 353520001-863-000011-1-2 Data de 
Validade: 08/11/2019 Razão Social: ZILDO TAKEO SATO CNPJ/
CPF: 24878121840 

Endereço: AVENIDA PREFEITO HÉLIO PONCE, 5121 CEN-
TRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP 
Resp. Legal: ZILDO TAKEO SATO CPF: 24878121840 

Resp. Técnico: ZILDO TAKEO SATO CPF: 24878121840 CBO: 
223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:60728 UF:SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Es-

tabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Sexta-feira, 9 de Novembro de 2018 

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
011/2018 Data de Protocolo: 23/01/2018 CEVS: 353520001-
863-000012-1-0 CEVS: 353520001-863-000011-1-2 Data de 
Validade: 09/11/2019 Razão Social: ZILDO TAKEO SATO CNPJ/
CPF: 24878121840 

Endereço: AVENIDA PREFEITO HÉLIO PONCE, 5121 CEN-
TRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP 
Resp. Legal: ZILDO TAKEO SATO CPF: 24878121840 

Resp. Técnico: ZILDO TAKEO SATO CPF: 24878121840 CBO: 
223208 CRO No. Inscr.:60728 UF:SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Equi-

pamento: RAIOS X  ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Sexta-feira, 9 de Novembro de 2018 

A corrupção é o grande mal 
das décadas. Em suas diferentes 
formas, ela é identificada na vida 
político-administrativa brasileira 
há aproximadamente um século. 
Foi motivo de golpes, revoluções 
e tentativas. Na maioria das ve-
zes, as forças armadas, excitadas 
por parte da classe política e da 
sociedade, depuseram gover-
nos, sustentaram outros ou até 
assumiram a tarefa de governar. 
As utopias levaram a grandes 
enganos e sofrimentos. O que 
vemos hoje nada mais é do que 
uma virada de mesa. Mas sem a 
necessidade de intervenção mi-
litar ou quebra institucional, pois 
o próprio povo a materializou 
pela via democrática do voto.

A eleição do capitão Jair Bol-
sonaro e a escolha de militares 
para compor o seu governo, des-
fazem a narrativa dos esquerdis-
tas que, perdoados pela Lei da 
Anistia em relação aos crimes 
cometidos na luta armada dos 
anos 60-70, puderam voltar à 
política e, ao assumir o poder, 
passaram o tempo todo tentando 
demonizar generalizadamente 
os militares. Esqueceram-se dos 
seus crimes perdoados pelo ad-
vento da Anistia e tentaram cri-
minalizar os que os combateram 
em nome do Estado de então. 
Ao mesmo tempo, criaram a 
promiscuidade entre os poderes 
e, para se manter, produziram o 
Mensalão, o Petrolão e outras 
formas de assalto aos cofres 
públicos que comprometeram 
a classe política, escandaliza-

A CORRUPÇÃO, OS MILITARES E O GOVERNO

ram os brasileiros e levaram ao 
resultado eleitoral recente.  

Espera-se que o novo governo 
tenha condições para recuperar 
a paz, a autoridade e o equilí-
brio social. Que os poderes da 
República exerçam eficiente-
mente suas tarefas, contando 
com a experiência e a cultura 
dos militares ora convocados a 
participar. Que a lei seja rigo-
rosamente aplicada tanto para 
proteger os que dela necessi-
tam quanto para punir os que 
a contrariam. Não queremos 
governos autoritários que ajam 
ilegalmente, mas também não 
podemos concordar com opo-
sições calcadas na mentira, em 
versões fantasiosas e muito 
menos em movimentos de de-
sobediência civil. A população, 
majoritariamente apolítica, ca-
rece de governo e instituições 
firmes, que lhes dêem segurança 

e tranquilidade para trabalhar, 
produzir, poupar, viver e ser fe-
liz. Os ativistas pendurados no 
governo, nas universidades e em 
instituições oficiais têm de ser 
desligados e os que forem titu-
lares de carreiras, compelidos 
a atuar nas áreas para as quais 
foram contratados. Nada deve 

os impedir de continuar fazen-
do política, mas no âmbito dos 
partidos. Jamais onde ganham 
salários para servir à população. 
O desvio de finalidade também é 
corrupção e deve ser combatido...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves
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CÂMARA MUNICIPAL 
DE SãO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇãO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SãO FRANCISCO avisa que se 

acha aberta a Licitação na modalidade PREGãO (PRESENCIAL) 

Nº 001/2018, do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento 

POR Item que objetiva a aquisição de equipamentos e material 

permanente, necessários para as dependências da Câmara Mu-

nicipal, conforme Anexo I.

Este certame tem sua abertura ocorrida nesta data, 28 de 

Novembro de 2018 e a sessão de Pregão se dará no dia 12 de 

Dezembro de 2018, na sala do Setor de Licitações, situada no 

Paço Municipal, tendo como início o credenciamento das empre-

sas participantes, que ocorrerá a partir das 14:30 horas. O prazo 

para credenciamento se transcorrerá impreterivelmente durante 

o período de 15 (quinze) minutos a partir do horário anteriormente 

estabelecido e, ao término deste, se dará início a abertura dos 

ENVELOPES 1 - PROPOSTA, como também em seguida se 

transcorreram os atos de classificação das propostas, interpo-

sição de lances e demais atos. Caso seja necessário, a critério 

do pregoeiro, o período de credenciamento poderá ser dilatado 

para as empresas que se apresentaram no local da sessão de 

pregão dentro do tempo previsto. As empresas interessadas em 

participar deste certame poderão obter maiores informações 

junto a Câmara Municipal de São Francisco, sito à Avenida Oscar 

Antonio da Costa nº. 1231, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone 

(0XX17) 3693-1202. O Edital de Convocação, em que constam 

as condições de participação do certame, encontra-se à disposi-

ção dos interessados no endereço acima mencionado e poderá 

ser retirado gratuitamente.

Câmara Municipal de São Francisco, aos 28 de Novembro de 

2018.

_____________________________________

JOãO MARCOS CLAUDINO

Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FRANCISCO

EXTRATO DE 7º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

O ORIGEM: Convite Nº 01/2014- PROCESSO DE LICITAÇãO 

Nº 01/2014

CONTRATO : Nº 14/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

CONTRATADA : “MEDICLIN S/S LTDA ”

OBJETO: Aditivo de prazo contratual para prestação de servi-

ços Médicos – Especialidade Ginecologica, por 06 hrs/semanais 

,no exercício de 2018. 

VALOR TOTAL : R$72.660,00  (Setenta e  dois mil seiscentos 

e sessenta  Reais )

DATA DE ASSINATURA: 29 de Dezembro de 2017

Vigência : Até 31 de dezembro de 2018

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

_________________________________________________

EXTRATO DE  4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

O ORIGEM: Convite nº 02/2014 -   Processo de Licitação n° 

06/2014

CONTRATO : Nº 15/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

CONTRATADA : “JESUS R RODRIGUES BEM ESTAR SAÚDE 

LTDA-ME “

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 

médicos com a disponibilização de um profissional clínico geral 

em jornada de 10 hrs semanais .

VALOR TOTAL : R$70.920,00  (Setenta mil novecentos e vinte 

Reais  )

DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro 2017 

Vigência : Até 31 de Dezembro de 2018  (12 meses) 

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

_________________________________________________

EXTRATO DE  3 º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

O ORIGEM: Convite nº 06/2015 -   Processo de Licitação n° 

31/2015

CONTRATO : Nº 61/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

CONTRATADA : “Jesus e Rodrigues Bem Estar Sáude Ltda Me   “

OBJETO:Aditivo de prazo Contratual para a prestação de ser-

viços Médico -Clinico Geral , por 06 hrs semanais no exercício 

de 2018 .

VALOR TOTAL : R$60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais   )

DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro 2017 

Vigência : Até 31 de Dezembro de 2018  (12 meses) 

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

_________________________________________________

EXTRATO DE  ADITIVO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

CONTRATADA : “ ECT – EMPRESA PUBLICA –LEI 509/69 – 

CORREIOS  “

OBJETO:Aditivo da prestação de serviços do Correios para 

período de 04/05/2018 a 04/05/2018 . 

VALOR TOTAL : R$6.000,00 (seis mil reais   )

DATA DE ASSINATURA: 03/05/2018

Vigência : Até 04/05/2019  (12 meses) nm

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

_________________________________________________

EXTRATO DE  2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

O ORIGEM: PREGãO PRESENCIAL Nº 24/2015- PROCESSO 

DE LICITAÇãO Nº 41/2015 

CONTRATO : Nº 01/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

CONTRATADA : “OLAIDE VASCONCELOS –ME   “CNPJ 

19.080.578/0001-23

OBJETO:Aditivo contratual de prazo e readequação de valor 

para a “Contratação de empresa para a confecção e Aquisição 

de Próteses Dentárias , em atendimento ao Ministério da Saúde 

– Secretária de Atenção á Saúde , da Unidade Básica de Saúde 

de São Francisco , por 12 meses .

VALOR ADITADO : R$52.398,40  (cinqüenta e dois mil trezen-

tos e noventa e oito reais e quarenta centavos   )

DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro 2017

VIGÊNCIA ADITADA : 31de dezembro de 2018 ( 12 MESES) 

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

_________________________________________________

EXTRATO DE 1º TERMO DE ADITAMENTO  DE PRAZO 

CONTRATUAL 

O ORIGEM: Pregão Presencial  n° 18/2016 -   Processo de 

Licitação n° 29/2016

CONTRATO : Nº 02/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

CONTRATADA : “CORTELASSI & GOBERO LTDA -ME”

OBJETO: Aditivo Contratual de prazo para fornecimento de 

Pães , para a merenda escolar e demais setores desta municipa-

lidade, mantendo os preços conveniados entre as partes . 

DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2017

Vigência : Até 30 de maio de 2018- 25%

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SãO FRANCISCO

EXTRATO DE 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
O ORIGEM: Convite nº 15/2018 -   Processo de Licitação n° 

10/2018
CONTRATO : Nº 15/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADA : “NEO DE CARVALHO CONST EIRELI EPP” 

CNPJ: 21.743.239/0001-21
OBJETO: Aditivo Contratual de prazo de execução da Constru-

ção de uma Ponte de Concreto Armado, nesta municipalidade, 
no Córrego do Barreirão- Estrada SFR – 348, em atendimento ao 
convênio nº CMIL- 0006/630/18. 

VALOR ADITIVO : R$ 140.353,92 (cento e quarenta mil trezen-
tos e cinqüenta e três reais e noventa e dois  centavos ) 

DATA DE ASSINATURA: 01 de outubro de 2018
Vigência : de 02/10/2018 até 02/01/2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria nº 309 de 07 de novembro de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
Reinaldo Savazi, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que são 
conferidas por lei:

 NOMEIA, a partir desta data 05/10/2018, a Srª LETICIA 
BERNARDO BARRIONUEVO, brasileira, solteira, residente e 
domiciliada na Avenida Florindo Cestari s/nº 34-24 na cidade 
de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da Carteira de Identidade 
RG. nº 49.730.832-0; CPF nº 411.828.138-44, habilitada através 
do Concurso Publico Municipal realizado na forma do Edital nº 
02/2.016, datado de 06/10/2.016 para o emprego de “INSPE-
TOR DE ALUNOS”, fazendo jus aos vencimentos mensais do 
cargo, referência 01 do Quadro de Pessoal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, re-
troagindo seus efeitos a partir do dia 05 de novembro de 2.018, 
revogada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 

Paulo, 07 de novembro de 2018.
                              
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmei-

ra d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felicio
Encarregado Expediente Administrativo
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria nº 314 de 12 de novembro de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
Reinaldo Savazi, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que são 
conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 12/11/2018, o Srº SERGIO 
DOMINGOS DE ALMEIDA, brasi-leiro, solteiro, residente e 
domiciliado na RUA JOSE BUFON nº 40-67 na cidade de Pal-
meira d’Oeste – SP, portador da Carteira de Identidade RG. 
nº 25.595.386-0; CPF nº 181.539.818-38, habilitado através 
do Concurso Publico Municipal realizado na forma do Edital 
nº 02/2.016, da-tado de 06/10/2.016 para o emprego de “MO-
TORISTA”, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, 
referência 02 do Quadro de Pessoal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 

Paulo, 12 de novembro de 2018.
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmei-

ra d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felicio
Encarregado Expediente Administrativo
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria nº 315 de 12 de novembro de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
Reinaldo Savazi, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que são 
conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 12/11/2018, o Srº MARCELO 
PEREIRA DE BRITO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado 
na RUA MARECHAL CASTELO BRANCO nº 38-90 na cidade 
de Palmeira d’Oeste – SP, portador da Carteira de Identidade 
RG. nº 32.215.250-2; CPF nº 305.498.428-10, habilitado através 
do Concurso Publico Municipal realizado na forma do Edital nº 
02/2.016, datado de 06/10/2.016 para o emprego de “MOTORIS-
TA”, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 
02 do Quadro de Pessoal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 

Paulo, 12 de novembro de 2018.
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmei-

ra d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felicio
Encarregado Expediente Administrativo
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria nº 321 de 21 de novembro de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
Reinaldo Savazii, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que são 
conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 21/11/2018, a Srª TAISA POLIANI 
PICOLIN SIMÕES, brasi-leira, casada, residente e domiciliada 
na Rua Marciano da Veiga Pimentel nº 210 na cidade de Jales 
– SP, portadora da Carteira de Identidade RG. nº 32.413.412-5; 
CPF nº 325.821.148-55, habilitada através do Concurso Publico 
Municipal realizado na forma do Edital nº 02/2.016, da-tado de 
06/10/2.016 para o emprego de “ENFERMEIRO”, fazendo jus 
aos vencimentos men-sais do cargo, referência 23 do Quadro 
de Pessoal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 

Paulo, 21 de novembro de 2018.
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmei-

ra d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felicio
Encarregado Expediente Administrativo
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 316, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
RESOLVE, designar a Servidora Municipal, a Senhora LUCÉ-

LIA CRISTINA ZORLON DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de 
Identidade RG. Nº. 17.407.360-4, lotada no quadro de pessoal 
desta Prefeitura Municipal no Cargo de Auxiliar de Serviços Ge-
rais, para em caráter excepcional pelo período até 31.12.2019, 
prestar serviços na 232ª Zona Eleitoral de Palmeira d’Oeste, 
sem prejuízos de seus vencimentos e demais vantagens do 
Cargo, bem como, sem ônus para o Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo, conforme convênio de cooperação celebrado 
entre o Município de Palmeira d’Oeste e a UNIãO, que culminou 
a elaboração da Lei Municipal n.º 2.659, de 05/12/2017.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE      CIENTIFIQUE-
-SE            CUMPRE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 13 NOVEMBRO DE 2018. 

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal 

de Palmeira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 317, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
RESOLVE, designar a Servidora Municipal, a Senhora VALÉ-

RIA GARCIA FARIA MES-CHIARI, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG. nº. 40.573.482-7 e do CPF n.º 225.885.398-23, lo-
tada no quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal no Cargo 
de Auxiliar de serviços Gerais, para em caráter excepcional pelo 
período até 31.12.2019, prestar serviços na 232ª Zona Eleitoral 
de Palmeira d’Oeste, sem prejuízos de seus vencimentos e de-
mais vantagens do Cargo, bem como, sem ônus para o Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, conforme convênio 
de cooperação celebrado entre o Município de Palmeira d’Oeste 
e a UNIãO, que culminou  a elaboração e promulgação da Lei 
Municipal n.º 2.659, de 05/12/2017.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE    CIENTIFI-
QUE-SE              CUMPRE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 13 DE NO-VEMRO DE 2018. 

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal 

de Palmeira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria nº 329 de 26 de novembro de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
Reinaldo Savazi, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que são 
conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 26/11/2018, o Srº ANDRÉ BAR-
BOZA DOS SANTOS, brasilei-ro, solteiro, residente e domicilia-
do na Rua Sonia Maria nº 158 na cidade de SOCIMBRO – SP, 
portador da Carteira de Identidade RG. nº 40.057.862-1; CPF 
nº 316.543.578-20, habilitado através do Concurso Publico 
Municipal realizado na forma do Edital nº 02/2.016, datado de 
06/10/2.016 para o emprego de “AGENTE SANITÁRIO”, fazen-
do jus aos vencimentos men-sais do cargo, referência 02 do 
Quadro de Pessoal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 

Paulo, 26 de novembro de 2018.
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmei-

ra d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felicio
Encarregado Expediente Administrativo
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.704, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Palmeira 

d.Oeste SP  para o exercício de 2019.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d.Oeste 

SP, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1º. O orçamento do Município de Palmeira d.Oeste 
SP para o exercício de 2019,estima a Receita em  R$ 
27.170.600,00  ( vinte e sete milhões, cento e setenta mil e 
seiscentos reais) e fixa a Despesa em 27.170.600,00 (vinte e 
sete milhões, cento e setenta mil e seiscentos reais) sendo:

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vi-
gente e das especificações constan-tes dos quadros integrantes 
desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Receitas Prevista
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria     R$      

3.109.000,00
Contribuições     R$         926.000,00
Receita Patrimonial     R$       606.600,00
Receita de Serviços     R$          23.500,00
Transferências Correntes     R$    22.731.920,00
Outras Receitas Correntes     R$          80.300,00
Alienação de Bens     R$        700.000,00
Contribuições – Intra OFSS     R $    1.654.000,00
Receita de Serviços –intra –OFSS     R$       48.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra Ofss     R$        532.000,00
Deduções do Fundeb     R$      -3.240.720,00
Sub total:     R$    27.170.600,00
Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação 

dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdo-
bramentos:

I - Por Funções de Governo
01 – Legislativa   R$        1.020.000,00
04 – Administração   R$        2.686.644,00
08 – Assistência   R$           892.100,00
09 – Previdência Social   R$        3.652.000,00
10 – Saúde   R$        6.202.020,00
11 -  Trabalho   R$           308.000,00
12 – Educação   R$        6.892.500,00    
13 – Cultura   R$             31.000,00
15 -  Urbanismo   R$        1.650.000,00
16 – Habitação   R$               3.000,00
20 – Agricultura   R$           489.000,00
22 – Industria   R$               1.000,00
26 – Transporte   R$        1.445.000,00
27 – Desporto e lazer   R$           384.000,00
28 - Encargos Especiais   R$         1.164.336,00
99 – Reserva de Contingência    R$           350.000,00
Total   R $     27.170.600,00
II - Por Órgão da Administração
01/01 – Câmara Municipal R$          1.020.000,00
02/01 - Chefia do Executivo R$             616.800,00
02/02 – Administração R$          1.750.844,00
02/03 – Finanças  R$           1.833.336,00
02/04 – Agricultura e Abastecimento  R$       489.000,00
02/05 – Educação    R$       6.892.500,00                                        
02/06 – Cultura   R$           31.000,00
02/07 – Educação Física e Desportos      R$   384.000,00
02/08 -  Saúde                                R$          6.202.020,00
02/09 – Serviços Urbanos R$          1.650.000,00
02/10 – Habitação R$                3.000,00
02/11 – Industria, Comércio e Serviços R$                1.000,00
02/12 – Assistência  R$            892.100,00
02/13 -  Serviços Municipal de Estradas e Rodagem R$          

1.445.000,00
02/14 – Trabalho R$             308.000,00
03/01 – Instituto de Previdência Municipal  R$         

3.652.000,00
Total R$       27.170.600,00
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite 

de 15 % ( quinze por cento) do total da despesa fixada no artigo 
1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 
de 17 de março de 1964.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob 
a denominação de Reserva de Con-tingência em conformidade 
com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma 
mesma categoria de Programação, de Órgão para outro, de uma 
Unidade para outra, e, de uma dotação para outra, sem previa 
auto-rização Legislativa nos termos do Inciso VI  do artigo 167 
da Constituição Federal até o Limite de 15 % do orçamento 
corrente.

IV – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da 
receita  comprometer  os resultados previstos

Parágrafo 1º - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os 
créditos destinados a:

I - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas 
a pessoal inativos e pensionistas, divida pública, débitos cons-
tantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos 
vincula-dos.

Parágrafo 2º - Ficam inclusos e alterados no PPA e LDO os 
Projetos, Atividades e Elementos de Despesas de que trata 
esta Lei.

Artigo 5º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro 
de 2019.

                                     Palmeira d’ Oeste-SP, 22 de novembro 
de 2018.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data 

supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE 

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇãO: 037/2018.
CONVITE: 007/2018.
CONTRATO Nº 058/18

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

CONTRATADA: JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTANA 
13588942807, com sede a Rua Valentim Minto, nº 325, Sala A - 
centro, CEP 15.580-000, no município de Mira Estrela/SP, inscrita 
no CNPJ nº 14.155.813/0001-65.

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos Serviços 
de Elaboração e Execução de Projetos Pedagógicos (Capaci-
tação de Professores e Funcionários, Manutenção e Cadastra-
mento no SIMEC e PAR, Reorganização da Secretaria Municipal 
de Educação) e acompanhamento nas prestações de contas do 
sistema SIMEC e SIGARP, através de visitas diárias aos setores 
da Prefeitura Municipal e consultas via telefone e e-mail sempre 
que necessário, por 12 meses.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

VIGÊNCIA: 12(doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 21/11/2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL- IPREM MUNICÍPIO DE 

SãO FRANCISCO
RESOLUÇãO Nº. 007/2018.

 ALAN JHONY GALONI , Superintendente do Instituto de 
Previdência Municipal de são Francisco, Comarca de Palmeira 
D’Oeste, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais;

CONSIDERANDO que enquadre-se no Art.30da lei Comple-
mentar 026./2005,a aposentadoria em comento deve-se observar 
no caso de homem, tempo mínimo de serviço de 10 anos no 
serviço publico, tempo mínimo de cargo de 5anos no cargo, 60 
anos de idade e 35 de contribuição. Pela regra do Inciso III do 
artigo 53, para cada ano a mais de contribuição reduz um idade, 
observa-se que o segurado contribuiu com 28 anos, portanto 3 a 
mais que compensa os dois que falta para 60 anos  

CONSIDERANDO parecer do Conselho Deliberativo e Fiscal 
do IPREM, conforme ATA de  22 de outubro de 2018,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Por Invalidez  ao senhor 
: VAGNER RODRIGUES GOUVEIA  , portador da Cédula de 
Identidade nº.27.778194 SSP/SP e C.P.F nº. 255.843.038-60, 
residente e domiciliada à Rua Rio Grande do Sul nº. 1453, nesta 
cidade de São Francisco, Estado de São Paulo,  no valor de R$ 
6.435,89 (seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e 
nove centavos ).

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

São Francisco, 23 de outubro  de 2018.

ALAN JHONY GALONI 
Superintendente

REGISTRADO E PUBLICADO.
DATA SUPRA    
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL- IPREM MUNICÍPIO DE 

SãO FRANCISCO
RESOLUÇãO Nº. 008/2018.

 ALAN JHONY GALONI , Superintendente do Instituto de 
Previdência Municipal de são Francisco, Comarca de Palmeira 
D’Oeste, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais;

     
     CONSIDERANDO 

que enquadre-se no Art.30da lei Complementar 026./2005,a 
aposentadoria em comento deve-se observar no caso de homem, 
tempo mínimo de serviço de 10 anos no serviço publico, tempo 
mínimo de cargo de 5anos no cargo, 60 anos de idade e 35 de 
contribuição. Pela regra do Inciso III do artigo 53, para cada ano a 
mais de contribuição reduz um idade, observa-se que o segurado 
contribuiu com 28 anos, portanto 3 a mais que compensa os dois 
que falta para 60 anos  

CONSIDERANDO parecer do Conselho Deliberativo e Fiscal 
do IPREM, conforme ATA de  22 de outubro de 2018,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Por Tempo de Serviço há 
senhora : MARIA CORDEIRO RAMOS  , portador da Cédula de 
Identidade nº.20.351.852 SSP/SP e C.P.F nº. 083.399.418-28, 
residente e domiciliada à Rua São Paulol nº. 997, nesta cidade 
de São Francisco, Estado de São Paulo,  no valor de R$ 2.175,16 
(dois mil cento e setenta e cinco reais e dezesseis  centavos).

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

São Francisco, 30 de outubro  de 2018.

ALAN JHONY GALONI 
Superintendente

REGISTRADO E PUBLICADO.
DATA SUPRA    
 

fls. 61

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 R

A
FA

E
L 

S
A

LO
M

A
O

 O
LI

V
E

IR
A

. P
ar

a 
ac

es
sa

r o
s 

au
to

s 
pr

oc
es

su
ai

s,
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/e

sa
j, 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 

10
01

52
7-

33
.2

01
6.

8.
26

.0
41

4 
e 

o 
có

di
go

 2
17

77
04

. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SãO FRANCISCO

EXTRATO DE 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
O ORIGEM: Convite nº 15/2018 -   Processo de Licitação n° 

10/2018
CONTRATO : Nº 15/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADA : “NEO DE CARVALHO CONST EIRELI EPP” 

CNPJ: 21.743.239/0001-21

OBJETO: Aditivo Contratual de prazo de execução da Constru-
ção de uma Ponte de Concreto Armado, nesta municipalidade, 
no Córrego do Barreirão- Estrada SFR – 348, em atendimento ao 
convênio nº CMIL- 0006/630/18. 

VALOR ADITIVO : R$ 140.353,92 (cento e quarenta mil trezen-
tos e cinqüenta e três reais e noventa e dois  centavos ) 

DATA DE ASSINATURA: 01 de outubro de 2018
Vigência : de 02/10/2018 até 02/01/2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SãO FRANCISCO

EXTRATO DE 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
O ORIGEM: Convite nº 15/2018 -   Processo de Licitação n° 

10/2018
CONTRATO : Nº 15/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADA : “NEO DE CARVALHO CONST EIRELI EPP” 

CNPJ: 21.743.239/0001-21

OBJETO: Aditivo Contratual de prazo de execução da Constru-
ção de uma Ponte de Concreto Armado, nesta municipalidade, 
no Córrego do Barreirão- Estrada SFR – 348, em atendimento ao 
convênio nº CMIL- 0006/630/18. 

VALOR ADITIVO : R$ 140.353,92 (cento e quarenta mil trezen-
tos e cinqüenta e três reais e noventa e dois  centavos ) 

DATA DE ASSINATURA: 01 de outubro de 2018
Vigência : de 02/10/2018 até 02/01/2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

EDITAL DE PREGãO PRESENCIAL Nº. 023/2018

MINUTA DE EDITAL DE PREGãO (PRESENCIAL) QUE OB-
JETIVA A contratação de empresa especializada na AQUISIÇãO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE necessário 
para a EMEI MINERVINA BARBARA CARDOSO e CRECHE 
ESCOLA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

EDITAL DE PREGãO PRESENCIAL n° 023/2018
PROCESSO n° 041/2018
DATA DA REALIZAÇãO: 19/12/2018
HORÁRIO: a partir das 14h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 044/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ 

OESTE/SP
CONTRATADO: JOSÉ AUGUSTO RAMOS PEREIRA - ME, 

inscrita no CNPJ Nº 26.833.441/0001-68, com sede á Rua Brasil, nº 
5077, Centro – na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP., CEP 15.720-
000. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços engenharia consistente em consultoria, assessoria técnica, 
elaboração de projetos, acompanhamento de processos objetos 
de convênios com as secretarias do Estado, Ministérios Federais e 
demais órgãos públicos.

VALOR DO ADITAMENTO- Valor total estimado R$12.250,00 
(doze mil duzentos e cinquenta reais).

ASSINATURA: 19 de Novembro de 2.018.
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses.
MODALIDADE: Dispensa nº 002/2018.

Palmeira d’ Oeste/SP, 19 de Novembro de 2.018

         REINALDO SAVAZI
         PREFEITO MUNICIPAL
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#FocaNaVida: campanha do Detran/SP 
incentiva a direção responsável no verão

 Com tema “Verão é tudo de ON, fique OFF no trânsito: #FocaNaVida”, ação em conjunto com 
Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e Artesp destaca riscos do uso do celular ao volante

30 de Novembro de 2018

Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

 A foca veio de novo dar o alerta 
de segurança no trânsito, agora 
para o verão. O Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) lança nesta quarta-
-feira (28/11), em conjunto com 
o Movimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito e a Artesp, uma 
nova campanha de conscienti-
zação sobre direção responsá-
vel. Com o tema “Verão é tudo 
de ON, fique OFF no trânsito: 
#FocaNaVida”, ela terá ações de 
mídia  dentro de cidades e em 
rodovias para combater com-
portamentos de risco, como o 
uso indevido do celular.

 A campanha traz de volta a 
simpática estrela das últimas 
campanhas do Governo de São 
Paulo sobre segurança no trânsi-
to. O principal alvo são os jovens 
de 18 a 34 anos, que representam 
1 em cada 3 vítimas no trânsito, 
segundo dados do Movimento 
Paulista, programa do Governo 
de São Paulo do qual o Detran.
SP é integrante e que atua para 
reduzir as fatalidades.

 O perigo do uso indevido do 

As ações da Artesp terão como 
foco as rodovias e as cidades 
por onde elas passam. A agência 
que regula as rodovias concedi-
das à iniciativa privada instalará 
900 placas com mensagens edu-
cativas nas cancelas de pedágio 
e distribuirá 360 mil ventarolas 
para quem passar pelas cabi-
nes e às pessoas impactadas em 
ações de conscientização nas 
estâncias turísticas.

 “A direção consciente deve 
ser incentivada sempre. Com o 
considerável aumento de flu-
xo nesse período, é importante 
enfatizarmos essa mensagem. 
Uma boa viagem é, principal-
mente, uma viagem segura”, diz 
o diretor-geral da Artesp, Giovan-
ni Pengue Filho.

 Além do celular, a campanha 
abordará a importância do uso 
do cinto de segurança no banco 
traseiro e do respeito aos limites 
de velocidade e os riscos de be-
ber e dirigir. Dicas de segurança 
no trânsito e outras informações 
úteis para o período estão dispo-
níveis no site Chegou o Verão.

celular é o grande destaque. 
Será tema de filmes em emisso-
ras de TV e redes sociais, além 
de spots de rádio e de banners na 
mídia online. “É fácil se distrair 
com o celular. Tanto motoristas 
quanto pedestres devem man-
ter a atenção no trânsito. Esta 
é a melhor forma de se evitar 
acidentes”, afirma o diretor-
-presidente do Detran.SP, Ma-
xwell Vieira.

 Segundo dados do CESVI Bra-
sil, acessar redes sociais no celu-
lar a 100 km/h equivale a dirigir 

por mais de 100 metros de olhos 
vendados, mais do que suficiente 
para provocar um acidente grave.

 Temporada crítica – O nú-
mero de acidentes de trânsito 
aumenta consideravelmente na 
temporada de verão, de acordo 
com o Movimento Paulista. A 
falha humana é o principal fa-
tor de risco e está presente em 
94% das ocorrências fatais. Os 
principais comportamentos de 
risco são: excesso de velocida-
de, beber e dirigir, dispensar o 
cinto de segurança e distrações 

causadas pelo uso do celular.
 “Ao analisarmos as estatís-

ticas do Infosiga SP, sistema de 
dados do Governo de São Paulo 
para fatalidades no trânsito, ve-
rificamos que o verão é um dos 
períodos mais críticos. As ocor-
rências aumentam não somente 
nas rodovias, mas também dentro 
das cidades, principalmente as 
que recebem um grande fluxo de 
pessoas”, explica a coordenadora 
do Movimento Paulista, Silvia 
Lisboa.

 O mês de dezembro é o que 

mais concentra acidentes graves. 
No ano passado, 523 fatalidades 
foram registradas, número 11% 
maior do que a média mensal 
(470 óbitos). O aumento se dá 
principalmente nas rodovias, 
que supera a casa dos 15% de-
vido ao aumento do fluxo, mas 
chama a atenção o fato de que as 
vias urbanas concentram mais da 
metade das fatalidades.

 Cidades e rodovias – As 
mensagens do Detran.SP bus-
cam impactar as pessoas que 
transitam dentro das cidades. 

A Secretaria da Fazenda, em 
parceria com o Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo 
(MPSP) e Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) deflagraram nesta 
quarta-feira, 28/11, a operação 
Olho de Hórus para desarticu-
lar um esquema de sonegação 
baseado na criação de empresas 
“fantasmas” e transferência de 
créditos espúrios de ICMS. O 
objetivo principal é responsa-
bilizar os reais beneficiários da 
fraude contando inclusive com 
a prisão de cinco envolvidos e o 
cumprimento de 18 mandados 
de buscas e apreensão nos ende-
reços residenciais e comerciais 
dos envolvidos.

As ações ocorrem em São 
Paulo, Poá, Taboão da Serra, 
Cajamar, Cotia, Santo André 
e Pindamonhangaba. A força-
-tarefa conta com a atuação de 
26 agentes fiscais de rendas de 
seis Delegacias Regionais Tri-
butárias, membros do Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (GAECO da 
Capital) do MPSP, integrantes do 
Grupo de Atuação Especial para 
Recuperação Fiscal (GAERFIS) 

da PGE e da Policia Militar.
Com a intensificação das ati-

vidades de monitoramento, o 
Fisco paulista identificou que 
uma organização criminosa abriu 
inúmeras empresas “fantasmas” 
e “simuladas” para acobertar 
operações e repassar créditos 
de mais de R$ 45 milhões a um 
real contribuinte final do setor de 
metal, que seria beneficiado com 
a sonegação e estaria, em tese, 
blindado do ônus tributário ao se 
valer da interposição de empresas 
simuladas e entendimentos jurí-
dicos, como a compra por boa fé.

No esquema estão envolvidas 
ao menos três pessoas físicas, 
contratadas para a emissão de 
notas fiscais em nome de 11 em-
presas “fantasmas”, existentes 
somente de forma documental, e 
uma empresa “simulada” aberta 
com aparência de regularidade, 
porém composta por sócios “la-
ranjas”, criada para suportar todo 
o ônus tributário de eventual ação 
fiscal, além da empresa identifi-
cada como real beneficiária do 
esquema.

De maneira a tornar efetiva a 
responsabilização de todas as 

partes envolvidas na fraude estru-
turada, a Fazenda buscou auxilio 
do MPSP para a concessão dos 
mandados de busca, apreensão e 
prisão, além do amparo da PGE 
na identificação dos reais bene-
ficiários e seus patrimônios, a 
fim de desarticular o esquema 
de sonegação.

Além dos mandados de pri-
são contra cinco dos integrantes 
diretos do esquema, sendo um 
sócio e quatro contadores, serão 
realizadas buscas e apreensões 
de documentos em 18 endere-
ços residenciais e comerciais de 
pessoas físicas, jurídicas, sócios 
e contabilistas. A ação também 
diligenciará as empresas de fa-
chada e os contribuintes benefi-
ciários do esquema.

A força-tarefa da operação 
Olho de Hórus demonstra o 
poder do Estado no combate à 
sonegação e às práticas lesivas 
aos cofres públicos, por meio 
de ações incisivas para punir os 
que insistem em atuar a margem 
da lei.

Desdobramentos
Além do grupo alvo da opera-

ção Olho de Hórus, já há outros 
grupos/indivíduos identificados 
e o próximo passo será buscar a 
responsabilização dos reais be-
neficiários, aqueles que se apro-
veitam do crédito para deixar de 
recolher os impostos devidos.

Para interromper o fluxo criado 
por grupos fraudulentos, a Se-
cretaria tem investido em ações 
preventivas e de constante mo-

nitoramento. Desde agosto, o 
Fisco identificou mais de 500 
empresas criadas apenas com a 
finalidade de gerar créditos de 
ICMS. Essas empresas emitiram 
notas fiscais eletrônicas em va-
lores superiores a R$ 5 bilhões, 
tendo destacado mais de R$ 380 
milhões em ICMS. Todas essas 
empresas tiveram a emissão de 
seus documentos fiscais proibi-

das e suas inscrições estaduais 
imediatamente inativadas.

Todo o esquema de sonegação, 
baseado na criação de empresas 
fantasmas e aproveitamento de 
créditos espúrios, está sujeito à 
responsabilização civil e penal 
de seus envolvidos, uma vez que 
todos os emitentes de documen-
tos fiscais são identificáveis pelo 
Fisco.

FISCO PAULISTA DESARTICULA GRUPO DE 
SONEGADORES EM OPERAÇÃO OLHO DE HÓRUS


